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 ויקרא. 1  1 הפטרות ויקרא

 

  הפטרת ויקרא
 ['בסוף פסוק ו בפרק מד התימנים מסיימים]. כג,מד -כא ,מג, ישעיהו

 מגפרק 
 סיום נושא קודם 

י כא פרשה סגורה {ס} י לִִּ֔ רו׃   ַעם־זוּ֙ ָיַצְַ֣רתִּ י ְיַסֵפֵּֽ ִ֖ ָלתִּ  {ס}ְתהִּ
 

 

  תוכחה לישראל
 

 

 ', עייפת מעבודת ה

 

לא הבאת לי 
 , זבחיך

 ואני לא דרשתי  

ב כב אָת ַיֲֵּֽעֹקֹ֑ י ָקָרִ֖ ִ֥ א־ֹאתִּ ֵֹּֽ ל׃       ְול ְשָרֵאֵּֽ י יִּ ִ֖ י־ָיַגְִ֥עָת בִּ ֵּֽ  כִּ
א־הֵ  כג ֵֹּֽ יָךל ֹלֶתִ֔ יּ֙ ֵשַ֣ה ֹעֵּֽ י   ֵבֵ֤יאָת לִּ ַבְדָתֹ֑נִּ א כִּ ַֹ֣ יָך ל  וְזָבֶחִ֖

ה ְנָחִ֔ יָךּ֙ ְבמִּ ֱעַבְדתִִּּ֨ א ֶהֵּֽ ֵֹ֤ ְלבֹוָנֵּֽה׃      ל יָך בִּ ִ֖ ֹוַגְעתִּ א הֵּֽ ִֹ֥  ְול
ה כד  ֶסףּ֙ ָקֶנִ֔ י ַבֶכִּ֨ ֵ֤ יָת לִּ ִּ֨ א־ָקנִּ ֵֹּֽ י   ל יָתֹ֑נִּ ְרוִּ א הִּ ַֹ֣ יָך ל ֶלב ְזָבֶחִ֖  ְוֵחִ֥

ְך י  ... ַאַ֗ הֹוַגְעַתנִּ
יָך  ֹֹנֶתיָך ֲעובַ  יּ֙ ְבַחטֹאוֶתִ֔ נִּ ֱעַבְדַתִּ֨ ְך ֶהֵּֽ י ַבֲעוֵּֽ    ַאַ֗ נִּ ֹוַגְעַתִ֖ יָך׃ הֵּֽ  ֹֹנֶתֵּֽ

 
 

, ז אסלח לך"ובכ
 .למעני

ֹ֑י כה ֲענִּ ה ְפָשֶעִ֖יָך ְלַמֵּֽ י ֛הוא ֹמֶחִ֥ ִ֥ ֹנכִּ י ָאֵּֽ ֹנכִִּּ֨ ר׃   ָאֵּֽ א ֶאְזֹכֵּֽ ִֹ֥ יָך ל  ְוַחטֹאֶתִ֖

 
 

קריאה לחשבון 
 נפש

י כו נִּ יֵרֵ֕ ָשֵּֽ   ַהְזכִּ ַֹ֑חדנִּ ה ָי ק׃    ְפָטִ֖ ְצָדֵּֽ ַען תִּ ה ְלַמִ֥ ר ַאָתִ֖  ַסֵפִ֥
ֹון ָחָטֹ֑א כז אשִ֖ רִּ יָך ָהֵּֽ ִ֥ י׃    ָאבִּ ֵּֽ ְשעו בִּ יָך ָפִ֥ יֶצִ֖  וְמלִּ

ֶדש כח והעונש הראוי ֲאַחֵלִ֖ל ָשֵַ֣רי ֹקֹ֑ ב      ַוֵּֽ ֶרםּ֙ ַיֲֵּֽעֹקִ֔ ֵ֤ה ַלֵחִּ֨ ים׃   ְוֶאְתָנ ֵּֽ דופִּ ל ְלגִּ ְשָרֵאִ֖  {פ}ְויִּ
  פרק מד

 תידנחמה לע
י א ֹ֑ ב ַעְבדִּ ע ַיֲֵּֽעֹקַ֣ ה ְשַמִ֖ ֹו׃   ְוַעָתִ֥ י בֵּֽ ְרתִּ ל ָבַחִ֥ ְשָרֵאִ֖  ְויִּ
ר ְיהָוִ֥ה ֹעֶשָ֛ך ב ה־ָאַמִּ֨ ךָ       ֹכֵּֽ ֶטן ַיְעְזֶרֹ֑ ֶבִ֖ ֶצְרָךִ֥ מִּ  ְוֹיֵּֽ

 
 

ב !לא להתיאש י ַיֲֵּֽעֹקִ֔ ַ֣ יָראּ֙ ַעְבדִּ ֹו׃    ַאל־תִּ י בֵּֽ ְרתִּ ון ָבַחִ֥ רִ֖ ישֻׁ ֵּֽ  וִּ
 

 

 
 

 

הבטחה לעתיד 
ב של ברכה טו

 ותשובה

א ג םּ֙ ַעל־ָצֵמִ֔ יִּ י ֶאָצק־ַמִּ֨ ֵ֤ ים ַעל־ַיָבָשֹ֑ה    כִּ ִ֖ ְזלִּ  ְוֹנֵּֽ
ָך יּ֙ ַעל־ַזְרֶעִ֔ ק רוחִּ יָך׃    ֶאֹצֵ֤ ֱאָצֶאֵּֽ י ַעל־ֶצֵּֽ ִ֖ ְרָכתִּ  ובִּ

יר ד ֹ֑ ו ְבֵבַ֣ין ָחצִּ ְמחִ֖ ם׃    ְוָצֵּֽ יִּ ְבֵלי־ָמֵּֽ ים ַעל־יִּ ִ֖ ֲעָרבִּ  ַכֵּֽ
יה  נִּ ַ֣ה ָאִ֔ יהָו ֵ֤ה יֹאַמרּ֙ ַלֵּֽ ִ֖      ֶז בְוֶז ם־ַיֲעֹקֹ֑ ְקָרַ֣א ְבֵשֵּֽ  ה יִּ

ה יהָוִ֔ ב ָידֹוּ֙ ַלֵּֽ ְכֹתֵ֤ ה יִּ ל ְיַכֶנֵּֽה׃    ְוֶזַ֗ ְשָרֵאִ֖ ם יִּ  {פ}וְבֵשִ֥
ֹות ו  ַ֣ה ְצָבאֹ֑ ֹו ְיהָו ֲאלִ֖ ְשָרֵא֛ל ְוֹגֵּֽ ֶלְך־יִּ ָ֧ה ֶמֵּֽ ר ְיהָו ה־ָאַמִּ֨  ֹכֵּֽ

, יכול להבטיח' רק ה
 כי הכל בידו

ֹון ֲחרִ֔ ַ֣י ַאֵּֽ ֲאנִּ אשֹוןּ֙ ַוֵּֽ ֵ֤י רִּ ַבלְ    ֲאנִּ ים׃ומִּ ֵּֽ ין ֱאֹלהִּ י ֵאִ֥  ָעַדִ֖
 --התימנים מסיימים כאו  - - 

א ז  ְקָרַ֗ י יִּ ֹונִּ י־ָכמַ֣ ֵּֽ י  ומִּ ָהּ֙ לִִּ֔ ָה ְוַיְעְרֶכִּ֨ יֶדֵ֤ י ַעם־עֹוָלֹ֑ם   ְוַיגִּ ִ֖ ּׂשומִּ  מִּ
מֹו׃ ידו ָלֵּֽ ִ֥ אָנה ַיגִּ ִֹ֖ ר ָתב ֲאֶשִ֥ ֛יֹות ַוֵּֽ תִּ  ְוֹאֵּֽ

ו ח לא להתיאש, ולכן ְרהִ֔ ְפֲחדוּ֙ ְוַאל־תִּ ל־תִּ י הֲ    ַאֵּֽ י ְוַאֶתַ֣ם ֵעָדֹ֑ ַגְִַּ֖֖דתִּ יָך ְוהִּ ִ֥ ְשַמְעתִּ א ֵמָא֛ז הִּ ִֹ֥  ל
י ַבְלָעַדִ֔ ֹוַהּ֙ מִּ ֵ֤ש ֱאלִּ֨ י׃   ֲהֵי ְעתִּ ור ַבל־ָיָדֵּֽ ין צִ֖  ְוֵאִ֥

  



 הפטרות ויקרא 2 ויקרא. 1

 

הו ט בוז לעובדי אלילים ָלםּ֙ ֹתִ֔ ְצֵרי־ֶפֵֶ֤סל כֻׁ ֹ֑ילו    ֹיֵּֽ ם ַבל־יֹועִּ וֵדיֶהִ֖  ַוֲחמֵּֽ
הֵׄ֗  ָמֵׄ֗ ֵ֗ׄ ְרא֛   ְוֵעֵדיֶהַ֣ם ֵהַ֗ שו׃ ו ַבל־יִּ ַען ֵיֹבֵּֽ ו ְלַמִ֥  וַבל־ֵיְֵַּּֽ֖דעִ֖

ל וֶפֶַ֣סל ָנָסְֹ֑ך י ר ֵאִ֖ י־ָיַצִ֥ ֵּֽ יל׃  מִּ ֵּֽ י הֹועִּ ִ֖ ְלתִּ  ְלבִּ
שו  יא ָאָדֹ֑ם  ֵהֵ֤ן ָכל־ֲחֵבָריוּ֙ ֵיֹבִ֔ ָמה ֵמֵּֽ ים ֵהִ֖ ִ֥ ָרשִּ  ְוָחֵּֽ

דו ָלםּ֙ ַיֲֵּֽעֹמִ֔ ו כֻׁ ְתַקְבצֵ֤ ֵּֽ שו ָיֵַּֽחד׃  יִּ ו ֵיֹבִ֥ ְפֲחדִ֖  יִּ
עֲ  יב ּ֙ ַמֵּֽ ש ַבְרֶזל דָחַרֵ֤ ם  ָצִ֔ ּ֙ ַבֶפָחִ֔ ְצֵרֹ֑הו    וָפַעל ֹות יִּ  וַבַמָקבִ֖

ֹו ֹוַע ֹכחִ֔ ְזרַ֣ הוּ֙ בִּ ְפָעֵלִּ֨ חַ   ַויִּ ף׃  ַגם־ָרֵעבּ֙ ְוֵאַ֣ין ֹכִ֔ יָעֵּֽ ם ַויִּ יִּ ָתה ַמִ֖  לֹא־ָשִ֥
ַָ֣טה ָקו֒  גי ים֮ ָנ  ָחַרַ֣ש ֵעצִּ

ֶרד ֲאֵרַ֣הו ַבֶּׂשִ֔ ֹות  ְיָתֵּֽ עִ֔ הוּ֙ ַבַמְקצֻׁ ֳאֵרֹ֑הווַבְמחוָגִ֖   ַיֲֵּֽעֵשִּ֨  ה ְיָתֵּֽ
יש ִ֔ ַ֣ית אִּ הוּ֙ ְכַתְבנִּ ַַּ֖יֲעֵשִּ֨ ת׃   ַוֵּֽ יִּ ֶבת ָבֵּֽ ם ָלֶשִ֥ ֶרת ָאָדִ֖ ְפֶאִ֥  ְכתִּ

ים יד ֹו ֲאָרזִִּ֔ ְכָרת־לַ֣ ֹון    לִּ ְרָזהּ֙ ְוַאלִ֔ ח תִּ ַקֵ֤ ַֹ֑ער   ַויִּ ֲעֵצי־ָי ֹו ַבֵּֽ  ַוְיַאֶמץ־לִ֖
ל׃ ֶרן ְוֶגִֶ֥שם ְיַגֵדֵּֽ ע ֹאִ֖  ָנַטִ֥

ר טו ֵ֤ה ְלָאָדםּ֙ ְלָבֵעִ֔ ָחם  ְוָהָי ח ֵמֶהםּ֙ ַוָיִ֔ ַקֵ֤ יק ְוָאַָ֣פה ָלֶֹ֑חם   ַויִּ ִ֖  ַאף־ַיּׂשִּ
חו ְשָתִ֔ ּ֙ ַויִּ ְפַעל־ֵאל מֹו׃   ַאף־יִּ ְסָגד־ָלֵּֽ ֶסל ַויִּ הו ֶפִ֖  ָעָשִ֥

ש טז ל    ֶחְציֹוּ֙ ָשַרַ֣ף ְבמֹו־ֵאִ֔ ְשָבֹ֑ע   ַעל־ֶחְציֹוּ֙ ָבָשַ֣ר יֹאֵכִ֔ י ְויִּ ִ֖ ְצֶלִ֥ה ָצלִּ  יִּ
ור׃   חַאף־ָיֹחםּ֙ ְויֹאַמַ֣ר ֶהָאִ֔  י אֵּֽ יתִּ ִ֥ י ָראִּ ִ֖  ַחמֹותִּ

ֹו  יז יתִ֔ ֹו  וְשֵאַ֣רִּ ְסלֹ֑ ה ְלפִּ ל ָעָשִ֖ ְסָגד־ (יסגוד־)   ְלֵאִ֥ חוּ֙  יִּ ְשַתִּ֨ ֹו ְויִּ  לֵ֤
יו ְתַפֵלַ֣ל ֵאָלִ֔ י  ְויִּ נִּ יֵלִ֔ ָתה׃  ְויֹאַמרּ֙ ַהצִּ י ָאֵּֽ ִ֖ י ֵאלִּ ִ֥  כִּ

ינו חי  ֹ֑ א ָיבִּ ַֹ֣ ו ְול א ָיְֵַּּֽ֖דעִ֖ ִֹ֥ ְראֹותּ֙ ֵעֵּֽ     ל י ַטֵ֤ח ֵמֵּֽ ַ֣ םכִּ ם׃  יֵניֶהִ֔ ֹבָתֵּֽ יל לִּ ִ֖ ַהְשכִּ  ֵמֵּֽ
ֹוט י בַ֗ ַ֣יב ֶאל־לִּ א־ָישִּ ֵֹּֽ א־ְתבוָנה֮ ֵלאֹמר֒     ְול ֵֹּֽ ַעת ְול א ַדִ֥ ִֹּ֨  ְול

ֶחם ָחָליוּ֙ ֶלִ֔ י ַעל־ֶגֵּֽ יתִּ ֵ֤ ַאף ָאפִּ ש ְוְ֠ י ְבמֹו־ֵאַ֗ ר ְוֹאֵכֹ֑ל  ֶחְצ֞יֹו ָשַרְַ֣פתִּ  ֶאְצֶלִ֥ה ָבָשִ֖
ה ֱעֶשִ֔ ֹוֵעָבַ֣ה ֶאֵּֽ ְתרֹוּ֙ ְלתֵּֽ ו   ְויִּ ֹוד׃ְלבִ֥  ל ֵעִ֖ץ ֶאְסגֵּֽ

ֶפר כ ַ֣ה ֵאִ֔ ָטֹ֑הו   ֹרֶע ל הִּ  ֵלִ֥ב הוַתִ֖
ר א יֹאַמִ֔ ַֹ֣ יל ֶאת־ַנְפשֹוּ֙ ְול ֵ֤ א־ַיצִּ ֵֹּֽ י׃   ְול ֵּֽ ינִּ ימִּ ֵּֽ ֶקר בִּ ֹוא ֶשִ֖  {ס}ֲהלִ֥

 
 

קריאה , ושוב

 לחשבון נפש
בכא  י־ָאָֹ֑תה   ְזָכר־ֵאֶַ֣לה ַיֲֵּֽעֹקִ֔ י ַעְבדִּ ַ֣ ל כִּ ְשָרֵאִ֖  ְויִּ

ֶבד־לִּ  יָך ֶעֵּֽ ֵ֤ ָתהְיַצְרתִּ י׃   יּ֙ ַאִ֔ נִּ ָנֵשֵּֽ א תִּ ִֹ֥ ל ל ְשָרֵאִ֖  יִּ
והבטחה למחילה 

 ולגאולה
יָך כב י ָכָעבּ֙ ְפָשֶעִ֔ יתִּ ֵ֤ ִַּ֖֖ן ַחטֹאוֶתֹ֑יָך   ָמחִּ ָעָנ יָך׃   ְוֶכֵּֽ ֵּֽ י ְגַאְלתִּ ִ֥ י כִּ ה ֵאַלִ֖  שוָבִ֥

י־ָעָשַ֣ה ְיהָוַ֗ה כג ֵּֽ ם כִּ יִּ ו ָשַמַ֜ ֶרץ   ָרנִּ֨ יַֹ֣ות ָאִ֔ יעוּ֙ ַתְחתִּ ִּ֨  ָהרִּ
ו הָ  ְצחֵ֤ הפִּ ָנִ֔ יםּ֙ רִּ ֹו       רִּ ַ֣ץ בֹ֑  ַיִַ֖ער ְוָכל־ֵע

ב י־ָגַאֵ֤ל ְיהָוהּ֙ ַיֲֵּֽעֹקִ֔ ֵּֽ ר׃    כִּ ְתָפָאֵּֽ ל יִּ ְשָרֵאִ֖  {ס}וְביִּ



 צו. 2  3 הפטרות ויקרא

 

  הפטרת צו
  כג-כב,ט   ;ג-א,ח;  סוף הפרק –כא ,ז  :קטעים 3 ירמיהוב

 [והתימנים מדלגים על הקטע השני]
 

  פרק ז

ֹות כא תוכחה ה ָאַמ֛ר ְיהָוִ֥ה ְצָבאִ֖ ְשָרֵאֹ֑ל ֹכִ֥  ֱאֹלֵהַ֣י יִּ

לא ציויתי על 
ם כקרבנות בצאת

 ממצרים

ר׃ ו ָבָשֵּֽ ְכלִ֥ ְבֵחיֶכִ֖ם ְואִּ ו ַעל־זִּ ֹוֵתיֶכ֛ם ְספִ֥  ֹעלֵּֽ
ים כב  יתִִּ֔ וִּ א צִּ ַֹ֣ ֹוֵתיֶכםּ֙ ְול י ֶאת־ֲאבֵּֽ ַבְֵ֤רתִּ א־דִּ ֵֹּֽ י ל  כְִּ֠

ם (הוציא)ְב֛יֹום  ְצָרֹ֑יִּ ם ֵמֶאֶַ֣רץ מִּ י אֹוָתִ֖ ִ֥ יאִּ ֹוצִּ י עֹוָלִ֖    הֵּֽ ְבֵרִ֥  ה ָוָזֵַּֽבח׃ַעל־דִּ
ם י אִּ   ... כִּ

י ְמעו ְבקֹולִּ  שִּ
י אֹוָתֵ֤ם ֵלאֹמרּ֙ כג  יתִּ ִּ֨ וִּ ֶזה צִּ ם־ֶאת־ַהָדָבַ֣ר ַהְ֠ ֵּֽ י אִּ ַ֣  כִּ

י ו ְבקֹולִִּ֔ ְמעַ֣ ים  שִּ אֹלהִִּ֔ י ָלֶכםּ֙ ֵלֵּֽ ֵ֤יתִּ ֹ֑ם   ְוָהיִּ ַ֣י ְלָע ְהיו־לִּ ֵּֽ ם תִּ  ְוַאֶתִ֖
ַ֣ה ֶאְתֶכִ֔  ֶרְךּ֙ ֲאֶשַ֣ר ֲאַצֶו ם ְבָכל־ַהֶדִּ֨ ם׃  םַוֲֵּֽהַלְכֶתַ֗ יַטִ֥ב ָלֶכֵּֽ ַען יִּ  ְלַמִ֖

ם כד ולא שמעו בקולי ו ֶאת־ָאְזָנִ֔ טַ֣ א־הִּ ֵֹּֽ ְמעוּ֙ ְול א ָשֵּֽ ֵֹ֤ ֹות   ְול ֵעצִ֔ ָבַ֣ם ָהָרֹ֑ע  ַוֵיְֵּֽלכוּ֙ ְבֹמַ֣ ות לִּ רִ֖ ְשרִּ  בִּ
ים׃ ֵּֽ א ְלָפנִּ ִֹ֥ ֹור ְול ְהיִ֥ו ְלָאחִ֖ ֵּֽ  ַויִּ

צְ כה  ֹוֵתיֶכםּ֙ ֵמֶאֶַ֣רץ מִּ ו ֲאבֵּֽ ר ָיְֵּֽצאֵ֤ ֹום ֲאֶשִּ֨ ן־ַהיַ֗ םְלמִּ יִּ ֹ֑ה   ַרִ֔ ֹום ַהֶז  ַעִ֖ד ַהיַ֣
ים ִ֔ יאִּ י ַהְנבִּ ַח׃   ָוֵֶּֽאְשַלֵ֤ח ֲאֵליֶכםּ֙ ֶאת־ָכל־ֲעָבַדַ֣  יִֹ֖ום ַהְשֵכִ֥ם ְוָשֹלֵּֽ

יכו  ְמעוּ֙ ֵאַלִ֔ ֹוא ָשֵּֽ ֹ֑ם    ְולֵ֤ ו ֶאת־ָאְזָנ טִ֖ א הִּ ִֹ֥  ְול
ם ם׃  ַוַיְקשוּ֙ ֶאת־ָעְרָפִ֔ ֲאבֹוָתֵּֽ עו ֵמֵּֽ  ֵהֵרִ֖

 
 

 :לירמיהו' ה
שְ " ֶלהכז  "ְמעו ֵאֶליָךְולֹא יִּ ים ָהֵאִ֔ ַ֣ ַבְרָתֵ֤ ֲאֵליֶהםּ֙ ֶאת־ָכל־ַהְדָברִּ ו ֵאֶלֹ֑יָך   ְודִּ ְשְמעִ֖ א יִּ ִֹ֥  ְול

ם אָת ֲאֵליֶהִ֖ וָכה׃   ְוָקָרִ֥ א ַיֲֵּֽענֵּֽ ִֹ֥  ְול

 [תוכחההמשך ה]
םכח  ַמְרָתַ֣ ֲאֵליֶהַ֗  ְוָאֵּֽ

ו  ֹוא־ָשְמעַ֗ ֵ֤ה ַהגֹויּ֙ ֲאֶשַ֣ר לֵּֽ יו ֶז ַ֣ה ֱאֹלָהִ֔ ּ֙ ְיהָו ו מוָסֹ֑ר   ְבקֹול ְקחִ֖ א ָלֵּֽ ִֹ֥  ְול
ה ֱאמוָנִ֔ ְבָדהּ֙ ָהֵּֽ ם׃    ָאֵּֽ יֶהֵּֽ פִּ ה מִּ ְכְרָתִ֖  {ס}ְונִּ

 

 

 [פרק ט פסוק כב]ועוברים לקטע השלישי , התימנים מדלגים מכאן - - 
 

 

יכט  מאס בישראל' ה יכִּ ַהְשלִִּ֔ ְזֵרְךּ֙ ְוֵּֽ ֵ֤י נִּ ֹ֑ה   ָגזִּ יָנ ִ֖ם קִּ י ַעל־ְשָפיִּ ִ֥  וְשאִּ
ִּ֚י ָמַאַ֣ס ְיהָוִ֔  ֹו׃    הכִּ ֹור ֶעְבָרתֵּֽ ש ֶאת־דִ֥ ֹטִ֖  ַויִּ

 :והסיבה
ז ושריפת ילדיהם "ע

 באש

ֹ֑ה ל  ם־ְיהָו ע ְבֵעיַנִ֖י ְנאֻׁ ה ָהַר֛ ו ְבֵנֵּֽי־ְיהוָדִ֥ י־ָעשִּ֨ ֵּֽ  כִּ
ם וֵציֶהַ֗ קֵּֽ ֹו׃  ָשַ֣מו שִּ י ָעָלִ֖יו ְלַטְמאֵּֽ ִ֥ א־ְשמִּ ְקָרֵּֽ ת ֲאֶשר־נִּ  ַבַב֛יִּ

ֶפתלא  ֹות ַהֹתַ֗  וָב֞נו ָבמַ֣
ם ֲאֶשרּ֙  נִֹ֔ ַ֣יא ֶבן־הִּ ם ָבֵאֹ֑ש   ְבֵג ֵתיֶהִ֖ ם ְוֶאת־ְבֹנֵּֽ ף ֶאת־ְבֵניֶהִ֥ ְשֹר֛  לִּ

י יתִּ ִ֔ וִּ א צִּ ַֹ֣ י׃   ֲאֶשרּ֙ ל ֵּֽ בִּ ה ַעל־לִּ ְלָתִ֖ א ָעֵּֽ ִֹ֥  {פ}ְול
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הלב  נבואת חורבן ם־ְיהָוִ֔ יםּ֙ ְנאֻׁ ים ָבאִּ ֵ֤ ֵנֵּֽה־ָימִּ ן הִּ  ָלֵכ֞

 
 

 ךהנום ייהפ-גיא בן
 לגיא ההריגה

ֹו ר עֵ֤ א־ֵיָאֵמִּ֨ ֵֹּֽ םְול נִֹ֔ ַ֣יא ֶבן־הִּ ֶפתּ֙ ְוֵג ֹ֑ה   ד ַהֹתִּ֨ ֲהֵרָג ַ֣יא ַהֵּֽ ם־ֵג י אִּ ִ֖  כִּ
ֹום׃  ין ָמקֵּֽ ֶפת ֵמֵאִ֥ ו ְבֹתִ֖ ְברִ֥  ְוָקֵּֽ

ללג  ֲאָכִ֔ ת ָהָעֵ֤ם ַהֶזהּ֙ ְלַמֵּֽ ְבַלִּ֨ ה נִּ ְיָתַ֜ ָהִּ֨ ֱהַמַ֣ת ָהָאֶֹ֑רץ   ְוֵּֽ ם וְלֶבֵּֽ יִּ ֹוף ַהָשַמִ֖  ְלעִ֥
יד׃  ֵּֽ ֲחרִּ ין ַמֵּֽ  ְוֵאִ֖

תושבת כל שמחה 
ותיחרב , מיהודה

 ץהאר

ילד  ַ֣ ְשַבתִּ ם  ְוהִּ ִִּ֔ וָשַל צֹותּ֙ ְירַ֣ חֻׁ ה וֵמֵּֽ י ְיהוָדַ֗ ָעֵרַ֣  ׀ ֵמֵּֽ
ה  ְמָחִ֔ ֹול שִּ ֹול ָששֹוןּ֙ ְוקַ֣ ֹול ַכָלֹ֑ה  קֵ֤ ן ְוקַ֣ ֹול ָחָתִ֖  קִ֥

ֶרץ׃ ְהֶיִ֥ה ָהָאֵּֽ ֵּֽ ה תִּ י ְלָחְרָבִ֖ ִ֥  כִּ
  פרק ח

עצמות מנהיגי 
ירושלים ויושביה 
 יוצאו מקבריהם

ם־ְיה א יא ְנאֻׁ ַ֣ ַ֣ת ַההִּ ה ָבֵע  ָוָ֡
יאו (ויציאו) ַ֣ י־ְיהוָדַ֣ה ְוֶאת־ַעְצמֹות־ָשָריו֩  יֹוצִּ ֹות ַמְלֵכֵּֽ ֶאת־ַעְצמַ֣

ים ְוֵאַ֣ת ַ֜ ֲהנִּ ֹות ַהֹכֵּֽ ים  ְוֶאת־ַעְצמִּ֨ ַ֗ יאִּ ֹות ַהְנבִּ  ׀ ַעְצמַ֣
ם׃ ְבֵריֶהֵּֽ קִּ ִּם מִּ י־ְירוָשָלִ֖ ֹות יֹוְשֵבֵּֽ  ְוֵא֛ת ַעְצמִ֥

לב  ַח וְלֹכַ֣ ֶמש ְוַלָיֵרַ֜ ם ׀  וְשָטחום֩ ַלֶשִּ֨ יִּ  ְצָבַ֣א ַהָשַמַ֗
ם  ֲחֵריֶהִ֔ ו ַאֵּֽ ְלכַ֣ ֲאֶשרּ֙ ָהֵּֽ ֲאֶשֵ֤ר ֲעָבדוםּ֙ ַוֵּֽ ום ַוֵּֽ ר ֲאֵהבַ֜  ֲאֶשִּ֨

ום ו ָלֶהֹ֑ם  ַוֲֵּֽאֶשַ֣ר ְדָרשִ֔ ְשַתֲחוִ֖ ֵּֽ ר הִּ ֲאֶשִ֥  ַוֵּֽ
רו ָקֵבִ֔ א יִּ ַֹ֣ ְספוּ֙ ְול א ֵיָאֵּֽ ֵֹ֤ ו׃  ל ְהיֵּֽ ֵּֽ ה יִּ ֲאָדָמִ֖ ֶמן ַעל־ְפֵנִ֥י ָהֵּֽ  ְלֹד֛

 
 

יבחרו  נשאריםה
 תלמּו

ם ג  יִ֔ ַחיִּ ֶותּ֙ ֵמֵּֽ ר ָמִּ֨ ְבַחִ֥  ְונִּ
ים ִ֔ ְשָארִּ יתּ֙ ַהנִּ ל ַהְשֵארִּ ֹֹ֑את   ְלֹכַ֗ ָרָעִ֖ה ַהז ה ָהֵּֽ ְשָפָחִ֥ ן־ַהמִּ  מִּ

ם ים ָשִ֔ ַ֣ ַדְחתִּ יםּ֙ ֲאֶשַ֣ר הִּ ְשָארִּ ֹות ַהנִּ ֹות׃  ְבָכל־ַהְמֹקמֵ֤ ם ְיהָוִ֥ה ְצָבאֵּֽ ִ֖  {ס} ְנאֻׁ
 [התימנים מדלגים עד כאן] - - פרק ט

 להתהלל 
 'יעת הביד

הכב  ה ֹכַ֣  ׀ ָאַמַ֣ר ְיהָוַ֗

ֹו  לא להתהלל בהםש ְתַהֵלֵ֤ל ָחָכםּ֙ ְבָחְכָמתִ֔  ַאל־יִּ
ֹו  וָרתֹ֑ ְגבֵּֽ ֹור בִּ בִ֖ ְתַהֵלִ֥ל ַהגִּ  ְוַאל־יִּ

ֹו׃ יר ְבָעְשרֵּֽ ִ֖ ְתַהֵלִ֥ל ָעשִּ  ַאל־יִּ
ל כג  להתהלל בו ְתַהֵלַ֗ ְתַהֵלַ֣ל ַהמִּ את יִּ ֹ֞ ם־ְבז י אִּ ַ֣  כִּ

ַע א י֒ ַהְשֵכל֮ ְוָיֹדַ֣  ֹותִּ
ה ַ֣י ְיהָוִ֔ ִּ֚י ֲאנִּ ה  כִּ ט וְצָדָקִ֖ ְשָפִ֥ ֶשה ֶחֶ֛סד מִּ  ָבָאֶֹ֑רץ   ֹעִ֥

י ְצתִּ ֶלה ָחַפִ֖ י־ְבֵאִ֥ ֵּֽ ם־ְיהָוֵּֽה׃   כִּ  {ס}ְנאֻׁ
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  הפטרת שמיני
 יז,ז –א ,ו  :שמואל ב

 'בפסוק א כולם מתחילים
 ;"נאמן ביתך"ויש מוסיפים שני פסוקים , בסוף פסוק יטהספרדים מסיימים  -

  ';יש המסיימים בסוף פרק ו -
  ;והתימנים מסיימים בפרק ז בסוף פסוק גהאיטליאנים  -

 .הקוראים עד הסוףויש  -

 

 בימי דוד ארון הבריתמסעות  פרק ו
  

ֶסף א  ֹוד ַויִֹּ֨ ֛ד עִ֥ ור ָדוִּ ל ֶאת־ָכל־ָבחִ֥ ְשָרֵאִ֖ ים  ְביִּ ִ֥ ֶלף׃ ְשֹלשִּ  ָאֵּֽ

 
 

מסע הארון 

 מבית עמינדב

 

 
 

ממקום  יציאה 

 ִַּבֳעָלההנקרא 
  - [אשר ביהודה]

 היא קרית יערים

ַָָּ֣֣קם ב ֶַ֣לְך ׀ ַוָי ַ֗ד ַוֵי ֹו ֲאֶשַ֣ר ְוָכל־ָהָעםּ֙  ָדוִּ תִ֔ י  אִּ ַבֲעֵלִ֖ ֵּֽ   ְיהוָדֹ֑ה מִּ
ֹות ֲעלַ֣ ם ְלַהֵּֽ ָשַ֗ ֹון ֵאִּ֚ת מִּ ים ֲארַ֣ ֱאֹלהִִּ֔   ָהֵּֽ

ְקָרַ֣א ם ֲאֶשר־נִּ ָ֧ה ֵשַ֣ם ֵשַ֗ ב ְצָב֛אֹות ְיהָו ים ֹיֵשִ֥ ִ֖ בִּ יו׃ ַהְכרֻׁ  ָעָלֵּֽ
 

 

בו ג  ֹון ַוַיְרכִַּ֜ יםּ֙  ֶאת־ֲארֵ֤ ֱאֹלהִּ ה ֶאל־ֲעָגָלַ֣ה ָהֵּֽ   ֲחָדָשִ֔
הו ָּׂשאִֻׁ֔ ית  ַויִִּּ֨ ֵבִ֥ ב מִּ יָנָדִ֖ ֵּֽ ֹ֑ה ֲאֶשַ֣ר ֲאבִּ ְבָע  ַבגִּ

ָזא ַ֣א ְוַאְחיֹו עֻׁ ָז ֹו ְועֻׁ ב ְבֵניּ֙  ְוַאְחיַ֗ יָנָדִ֔ ַ֣ ים  ֲאבִּ ִ֖ ֲהגִּ ֲעָגָלִ֥ה ֹנֵּֽ ה׃ ֶאת־ָהֵּֽ  ֲחָדָשֵּֽ
הו ד ָּׂשאַֻׁ֗ ֵבֵ֤ית ַויִּ יָנָדבּ֙  מִּ ֵּֽ ה ֲאֶשַ֣ר ֲאבִּ ְבָעִ֔ ם  ַבגִּ ִ֖ ֹון עִּ ים ֲארַ֣ ֹ֑ ֱאֹלהִּ  ָהֵּֽ

ֹו ְפֵנִ֥י ֹהֵלְִ֖ך  ְוַאְחיֵ֕ ֹון׃ לִּ ָארֵּֽ  ָהֵּֽ
 

 

ים ְפֵני ְמַשֲחקִּ  לִּ
  'ה

ַ֣ד ה ל ְוָכל־ֵבַ֣ית ׀ ְוָדוִּ ְשָרֵאַ֗   יִּ
יםּ֙  ֲחקִּ ַ֣י ְמַשֵּֽ ְפֵנ ל  ְיהָוִ֔ה לִּ ֹ֑ים ֲעֵצַ֣י ְבֹכִ֖   ְברֹושִּ
ֹות ֹנרֵ֤ יםּ֙ ו וְבכִּ ְנָבלִּ ים בִּ פִִּ֔ ים  וְבתֻׁ ִ֖ ְמַנֵַּֽעְנעִּ ים׃ ובִּ ֵּֽ ְבֶצְלֱצלִּ  וֵּֽ

 
 

או ו מות עוזה ֶרן ַוָיֹבִ֖ ֹון ַעד־ֹגַ֣   ָנכֹ֑
ח ְשַלִּ֨ ה ַויִּ ָזַ֜ ֹון עֻׁ יםּ֙  ֶאל־ֲארֵ֤ ֱאֹלהִּ ַֹ֣אֶחז ָהֵּֽ ֹו ַוי י  בִ֔ ִ֥ ו כִּ ְמטִ֖ ר׃ ָשֵּֽ  ַהָבָקֵּֽ

ַחר־ַאֵ֤ף ז ֵּֽ ה ָוהּ֙ ְיהֹֹ  ַויִּ ָזִ֔ ים ָש֛ם ַוַיֵכִ֥הו  ְבעֻׁ ִ֖ ֱאֹלהִּ    ַעל־ַהַשֹ֑ל ָהֵּֽ
ַָ֣מת ם ַוָי ם  ָשִ֔ ִ֖ ֹון עִּ ים׃ ֲארִ֥ ֵּֽ ֱאֹלהִּ   ָהֵּֽ

ָזה ֶפֶרץ" ַַ֣חר ח   "עֻׁ ד ַויִּ ִ֔ ֩   ְלָדוִּ ר ַעל ץ ֲאֶשִּ֨ ֶרץ ְיהָו֛ה ָפַרָ֧ ֹ֑ה ֶפִ֖ ָז  ְבעֻׁ
א ְקָר֞ ֹום ַויִּ ה ֶפֶַ֣רץ ַההואּ֙  ַלָמקֵ֤ ָזִ֔  ַהֶזֵּֽה׃ ַהיִֹ֥ום ַעִ֖ד  עֻׁ

 
 

אל הארון הטיית 
בית עובד אדום 
 הגתי

א ט ָרִ֥ ֛ד ַויִּ וא ַביַֹ֣ום ֶאת־ְיהָוִ֖ה ָדוִּ  ַההֹ֑
אֶמר ֵֹ֕ ֹוא ֵא֛יְך  ַוי ֹון ֵאַלִ֖י ָיבִ֥  ְיהָוֵּֽה׃ ֲארִ֥

א־ָאָבַ֣ה י ֵֹּֽ ַ֗ד ְול יר ָדוִּ ִ֥ ֹון ֵאָל֛יו ְלָהסִּ ַ֣יר ְיהָוִ֖ה ֶאת־ֲארִ֥ ֹ֑ד ַעל־עִּ  ָדוִּ
ִ֔ד ַוַיֵטַ֣הו ית  ָדוִּ ם ֵבִ֥ ד־ֱאֹדִ֖ י׃ ֹעֵבֵּֽ ֵּֽ תִּ  ַהגִּ
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הארון בבית עובד 
ֹון ַוֵיֶשב֩  יא אדום הגתי ה ֲארִּ֨ ד ֵבַ֣ית ְיהָוַ֜ ם ֹעֵבִ֥ י ֱאֹד֛ ִ֖ תִּ ֹ֑ים ְשֹלָשַ֣ה  ַהגִּ  ֳחָדשִּ

ם ֶאת־ֹעֵבִ֥ד ְיהָו֛ה ַוְיָבֶָ֧רְך  ֹו׃ ֱאֹדִ֖  ְוֶאת־ָכל־ֵביתֵּֽ

ַגַ֗ד יב  ד֮  ַלֶמֶַ֣לְך ַויֻׁ   ֵלאֹמר֒  ָדוִּ
ית ְיהָוַ֗ה ֵבַרְַ֣ך ֹו ֹדםּ֙ אֱ  ֹעֵבֵ֤ד ֶאת־ֵבִּ֨    ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר־לִ֔

ור ֲעבִ֖ ֹון ַבֵּֽ ים ֲארַ֣ ֹ֑ ֱאֹלהִּ  ָהֵּֽ
 

 

 -הארון מסע 
מבית עובד 

 לעיר דוד

ֶַ֣לְך ַ֗ד ַוֵי   ָדוִּ
 ֩ ֹון ַוַיַעל ים ֶאת־ֲארִּ֨ ֱאֹלהִַּ֜ ית ָהֵּֽ ֵבִּ֨ ד מִּ ם ֹעֵבִ֥ יר ֱאֹד֛ ִ֥ ִ֖ד עִּ ה׃ ָדוִּ ְמָחֵּֽ  ְבשִּ

 
 

י יג ושמחה זבח י ַוְיהִַּ֗ ָ֧ ֲע֛דו כִּ י ָצֵּֽ ְשֵאִ֥ ָשַ֣ה ֲארֹון־ְיהָוִ֖ה ֹנֵּֽ ים שִּ ֹ֑ ח  ְצָעדִּ ְזַבִ֥ ֹור ַויִּ יא׃ שִ֖ ֵּֽ  וְמרִּ
֛ד יד ז ְמַכְרֵכִ֥ר ְוָדוִּ ַ֣י ְבָכל־ֹעִ֖ ְפֵנ ֹ֑ה לִּ ד   ְיהָו ֵ֕ ֹוד ָחגִ֖ור  ְוָדוִּ ד׃ ֵאפִ֥  ָבֵּֽ
דּ֙  טו ל ְוָכל־ֵבַ֣ית ְוָדוִּ ְשָרֵאִ֔ ים  יִּ ִ֖ ֲעלִּ ֹון ַמֵּֽ ֹ֑ה ֶאת־ֲארַ֣   ְיהָו

ְתרוָעִ֖ה ֹול בִּ  ר׃שֹוָפֵּֽ  וְבקִ֥

 
 

ֹון ְוָהָיהּ֙  טז מיכל א  ְיהָוִ֔ה ֲארַ֣ ַ֣יר ָבִ֖ ֹ֑ד עִּ   ָדוִּ
ל יַכִּ֨ ול ומִּ ְשְקָפַ֣ה ַבת־ָשאַ֜ ַ֣ד ׀ נִּ ֹון ְבַע ַחלַ֗  ַהֵּֽ
ֶרא דּ֙  ֶאת־ַהֶמֵֶ֤לְך ַוֵתִּ֨ ֵ֤ז ָדוִּ ַ֣י וְמַכְרֵכרּ֙  ְמַפֵז ְפֵנ ה לִּ ֶבז  ְיהָוִ֔ ִ֥ ֹו ַותִּ ה׃ לִ֖ ָבֵּֽ  ְבלִּ

 
 

 [הנחת]הצגת 
 הארון באוהל

 

 

 ות ושלמיםעול

או יז ֹון ַוָיבִַּ֜ ה ֶאת־ֲארַ֣ גו  ְיהָוַ֗ ֵ֤ ֹו ֹאתֹוּ֙  ַוַיצִּ ְמקֹומִ֔   בִּ
ֹוְך ֶהל ְבתַ֣ ר  ָהֹאִ֔ ֹו ֲאֶשִ֥ ֹ֑ד ָנֵָּֽטה־לִ֖   ָדוִּ
ַעל ִ֥ד ַוַיִּ֨ ְפֵנִ֥י ֹע֛לֹות ָדוִּ ים׃ ְיהָוִ֖ה לִּ ֵּֽ  וְשָלמִּ

 
 

דוד מברך את 
ומחלק , העם

 אוכללהם 

ד ַוְיַכַ֣ל יח ִ֔ ֹות  ָדוִּ ֲעלִ֥ עֹוָלִ֖ה ֵמַהֵּֽ ים ָהֵּֽ ֹ֑   ְוַהְשָלמִּ
ם ַוְיָבֶַ֣רְך ם  ֶאת־ָהָעִ֔ ֹות׃ ְיהָוִ֥ה ְבֵשִ֖  ְצָבאֵּֽ

ק יט ם ַוְיַחֵלִּ֨ ֹון ְלָכל־ָהָעַ֜ ֮  ְלָכל־ֲהמַ֣ ְשָרֵאל יש  יִּ ַ֣ ָשה֒  ְלֵמאִּ   ְוַעד־אִּ
יש ַ֗ ֶחםּ֙  ַחַלִ֥ת  ְלאִּ ת ֶלִּ֨ ד ְוֶאְשָפַ֣ר  ַאַחִ֔ ה  ֶאָחִ֔ יָשִ֖  ֶאָחֹ֑ת ַוֲֵּֽאשִּ

 
 

ִֶ֥לְך  יש ל־ָהָעִ֖םכָ  ַוֵי ִ֥ ֹו׃ אִּ  ְלֵביתֵּֽ
 ,Iועוד קהילות מסיימים כא הספרדים -- 

 [יז-פסוקים טז, פרק זבלהלן ]' וכו" ונאמן ביתך"פסוקים  2מוסיפים ה מהם ויש

ִ֖ד ַוָיִָ֥שב כ דוד ומיכל ֹו ְלָבֵרְַ֣ך ָדוִּ  {ס} ֶאת־ֵביתֹ֑
א יַכֵ֤ל ַוֵתֵצ֞ ּ֙  מִּ ְקַרַ֣את ַבת־ָשאול ִ֔ד לִּ א  ָדוִּ ַֹ֗   ֶמרַות

ד ְכַבִּ֨ ֹום ַמה־נִּ ל ֶמֶַ֣לְך ַהיַ֜ ְשָרֵאַ֗   יִּ
ר ְגָלֵ֤ה ֲאֶשִּ֨ ֹות ְלֵעיֵניּ֙  ַהיֹוםּ֙  נִּ יו ַאְמהַ֣  ֲעָבָדִ֔

ֹות ָגלִ֥ ֹות ְכהִּ ְגלִ֖ ים׃ ַאַחִ֥ד נִּ ֵּֽ  ָהֵרקִּ
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ַֹ֣אֶמר כא  ד֮  ַוי ֒  ָדוִּ יַכל ַ֣י ֶאל־מִּ ְפֵנ ה לִּ   ְיהָוַ֗
ר י ֲאֶשִּ֨ ֵ֤ ַחר־בִּ יְךּ֙  ָבֵּֽ ָאבִּ ֹו ֵמֵּֽ ָכל־ֵביתִ֔  ומִּ

י תַצֹוִֹּ֨ לְ  ִ֥ ֛יד ֹאתִּ ְשָרֵאֹ֑ל ְיהָוִ֖ה ַעל־ַעִ֥ם ָנגִּ י  ַעל־יִּ ִ֖ ַחְקתִּ ֵּֽ ְפֵנִ֥י ְושִּ  ְיהָוֵּֽה׃ לִּ
י כב תִּ את עֹודּ֙  וְנַקלֵ֤ ִֹ֔ ז י  מִּ יתִּ ִ֥ ל ְוָהיִּ ֹ֑י ָשָפִ֖   ְבֵעיָנ

ֲאָמהֹותּ֙  ם־ָהֵּֽ ְרתְ  ֲאֶשַ֣ר ְועִּ ם  ָאַמִ֔ ָמִ֖ ָדה׃ עִּ ָכֵבֵּֽ  אִּ

 
 

ּ֙  כג עונש מיכל יַכל ָיה  ולַבת־ָשאִ֔  וְלמִּ ֶֹ֑לד ָלִ֖ה לֹא־ָהִ֥ ה׃ יִֹ֥ום ַעִ֖ד  ָי  {פ} מֹוָתֵּֽ
 

 

  - -קהילות מסיימות כאן הרבה  - - 

 '?מי יבנה בית לה פרק ז

  

בית : דוד לנתן
 לארון האלהים

י א ב  ַוְיהִֵּ֕ י־ָיַשִ֥ ֵּֽ ֶלְך כִּ ֹו ַהֶמִ֖ ֹו ַוֵּֽיהָו֛ה  ְבֵביתֹ֑ ־לִ֥ יַחֵּֽ יב ֵהנִּ ִ֖ ָסבִּ יו׃ מִּ ְיָבֵּֽ ָכל־ֹאֵּֽ  מִּ

ֵֹ֤אֶמרוַ  ב  ֶלְךּ֙  י יא ֶאל־ָנָתַ֣ן ַהֶמִּ֨   ַהָנבִִּ֔
א ְרֵאַ֣ה י  ָנִ֔ ִ֥ ֹנכִּ ֹ֑ים ְבֵבַ֣ית יֹוֵשִ֖ב ָאֵּֽ   ֲאָרזִּ

ים ַוֲֵּֽארֹוןּ֙  ֱאֹלהִִּ֔ ב  ָהֵּֽ ֹוְך ֹיֵשִ֖ ה׃ ְבתִ֥ יָעֵּֽ  ַהְירִּ
ֵֹ֤אֶמר ג ֶלְך ָנָתןּ֙  ַוי   ֶאל־ַהֶמִ֔

ל ְלָבְבָךִ֖  ֲאֶשִ֥ר ֹכ֛ ֵּֽ י  ֲעֵשֹ֑ה ֵלְַ֣ך בִּ ִ֥ ְך׃ ְיהָוִ֖ה כִּ ָמֵּֽ  עִּ

 
 

  - -והתימנים כאן מסיימים האיטליאנים  - - 
 

 

שליחות נתן 
 אל דוד

י ד ִ֖ וא ַבַלְַ֣יָלה ַוְיהִּ   { ס} ַההֹ֑
יּ֙  ְַּ֖יהִּ ה ַוֵּֽ ן  ְדַבר־ְיהָוִ֔ ר׃ ֶאל־ָנָתִ֖  ֵלאֹמֵּֽ

 

 
ַמְרָתּ֙  ֵלְֵ֤ך ה י ְוָאֵּֽ ַ֣ ִ֔ד ֶאל־ַעְבדִּ  {ס} ֶאל־ָדוִּ

ה ֹ֑ה ָאַמַ֣ר ֹכִ֖  ְיהָו

ַאָת֛ה  י ַהֵּֽ ִ֥ ְבֶנה־לִּ ת תִּ יִּ י׃ ַבִ֖ ֵּֽ ְבתִּ  ְלשִּ
י ו ַ֣ א כִּ ֵֹ֤ יּ֙  ל ְבתִּ ת ָיַשִּ֨ יִּ   ְבַבִ֔

יֹום מִּ י ְלְ֠ ֲעֹלתִּ֞ ֵ֤י ַהֵּֽ ּ֙  ֶאת־ְבֵנ ְשָרֵאל ם יִּ יִּ ְצַרִ֔ מִּ ֹ֑ה ַהיַֹ֣ום ְוַעִ֖ד  מִּ   ַהֶז
ְהֶיהּ֙  ְך ָוֶאֵּֽ ְתַהֵלִ֔ ֶהל  מִּ ן׃ ְבֹאִ֖ ְשָכֵּֽ  וְבמִּ

ל ז י֮  ְבֹכִ֥ ְתַהַלְכתִּ ר־הִּ ַ֣י ֲאֶשֵּֽ ְשָראֵ  ְבָכל־ְבֵנ ֒ יִּ   ל
י ֲהָדָבַ֣ר ְרתִּ ַבַ֗ ְבֵטַ֣י ֶאת־ַאַחדּ֙  דִּ ל שִּ ְשָרֵאִ֔  יִּ

י ֲאֶשַ֣ר יתִּ ַ֗ וִּ ְר֛עֹות צִּ י לִּ ִ֥ ל ֶאת־ַעמִּ ְשָרֵאִ֖ ר ֶאת־יִּ  ֵלאֹמֹ֑
ם ָלָ֛מה    יֶתִ֥ א־ְבנִּ ֵֹּֽ י ל ִ֖ ית לִּ ים׃ ֵבִ֥ ֵּֽ  ֲאָרזִּ

ַעָתה ח  ר ְוְ֠ ה־תֹאַמ֞ י ֹכֵּֽ ַ֣ ַ֗ד ְלַעְבדִּ   ְלָדוִּ
ה ַ֣ה ָאַמרּ֙  ֹכֵ֤ ֹות ְיהָו  ְצָבאִ֔
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ֵ֤י  יָךּ֙  ֲאנִּ ן־ַהָנֶוִ֔ה ְלַקְחתִִּּ֨ ר  מִּ ַאַחִ֖ אן ֵמֵּֽ ֹֹ֑   ַהצ
ְהיַֹ֣ות ֵּֽ יד לִּ י  ָנגִִּ֔ ִ֖ ל׃ ַעל־ַעמִּ ְשָרֵאֵּֽ  ַעל־יִּ

ַ֣ה ט ְהֶי ְמָךַ֗  ָוֶאֵּֽ ּ֙  עִּ ְכתָ  ֲאֶשַ֣ר ְבֹכל ָתה  ָהַלִ֔ ִ֥ ַאְכרִּ יָך ָוֵּֽ ְיֶבִ֖ ֹ֑יָך ֶאת־ָכל־ֹאֵּֽ ָפֶנ  מִּ
י ֵּֽ תִּ ֵ֤ ֹול ֵשַ֣ם ְלָךּ֙  ְוָעשִּ ם  ָגדִ֔ יםַהְגדֹ  ְכֵשִ֥ ִ֖ ֶרץ׃ ֲאֶשִ֥ר לִּ  ָבָאֵּֽ

 
 

י י  ַ֣ קֹום ְוַשְמתִּ י ָמְ֠ ְשָרֵאֵ֤ל ְלַעמִִּּ֨ יוּ֙  ְליִּ יו ְוָשַכַ֣ן וְנַטְעתִּ א  ַתְחָתִ֔ ִֹ֥ ְרַגִ֖ז ְול ֹוד יִּ  עֹ֑
יפו ֵ֤ א־ֹיסִּ ֵֹּֽ ֹו ְבֵנֵּֽי־ַעְוָלהּ֙  ְול ר  ְלַענֹותִ֔ ֲאֶשִ֖ אשֹוָנֵּֽה׃ ַכֵּֽ ֵּֽ  ָברִּ

ֹום יא ן־ַהיַ֗  וְלמִּ
ר י ֲאֶשִּ֨ ֵ֤יתִּ וִּ יםּ֙ ֹשֵּֽ  צִּ י ְפטִּ ַ֣ ל ַעל־ַעמִּ ְשָרֵאִ֔ י  יִּ תִּ יֹחִ֥ ֲהנִּ ְיֶבֹ֑יָך ְלָךִ֖  ַוֵּֽ ָכל־ֹאֵּֽ  מִּ

ֵ֤יד גִּ ה ְלָךּ֙  ְוהִּ ת  ְיהָוִ֔ יִּ י־ַבִ֖  ְיהָוֵּֽה׃ ַיֲֵּֽעֶשה־ְלָךִ֥  כִּ
 

 

י יב  ַ֣ ו ׀ כִּ ְמְלאַ֣ יָך יִּ ַכְבָתּ֙  ָיֶמַ֗ יָך ְוָשֵּֽ  ֶאת־ֲאֹבֶתִ֔
י ֵ֤ יֹמתִּ ֵּֽ ת־ַזְרֲעָךּ֙  ַוֲהקִּ יָך ֶאֵּֽ ֲחֶרִ֔ ר  ַאֵּֽ א ֲאֶשִ֥ ֹ֑יָך ֵיֵצִ֖ ֵמֶע  מִּ
י ִ֖ יֹנתִּ ֵּֽ ֹו׃ ַוֲהכִּ  ֶאת־ַמְמַלְכתֵּֽ

וא יג ת הִ֥ יִּ ְבֶנה־ַבִ֖ י יִּ ֹ֑ ְשמִּ י  לִּ ֛ ַנְנתִּ א ְוֹכֵּֽ ֵסִ֥ ֹו ֶאת־כִּ ם׃ ַמְמַלְכתִ֖  ַעד־עֹוָלֵּֽ
יּ֙  יד ֹו ֲאנִּ ְהֶיה־לַ֣ ב ֶאֵּֽ וא  ְלָאִ֔ ַ֣י ְוהִ֖ ְהֶיה־לִּ ֵּֽ   ְלֵבֹ֑ן יִּ

ֹו ֲאֶשרּ֙  יוּ֙   ְבַהֲַ֣עֹותִ֔ ַכְחתִּ ים טְבֵשַ֣בֶ  ְוֹהֵּֽ ְגֵעִ֖י  ֲאָנשִִּ֔ ם׃ ְבֵנִ֥י וְבנִּ  ָאָדֵּֽ
י טו ִ֖ ור ְוַחְסדִּ א־ָיסַ֣ ֵֹּֽ ֶמֹ֑נו ל     מִּ

ֲאֶשֵ֤ר יּ֙  ַכֵּֽ תִּ ֹרִּ֨ ַ֣ם ֲהסִּ ול ֵמעִּ י ֲאֶשִ֥ר  ָשאִ֔ תִּ ֹרִ֖ ְלָפֶנֵּֽיָך׃ ֲהסִּ  מִּ
 

 

יש מהמדלגים ]
שמוסיפים 

יז , פסוקים טז
 :[אלה

ן טז יְתָךָ֧  ְוֶנְאַמִּ֨ ְמַלְכְתָך֛  ֵבֵּֽ ֹ֑יָך ָלִ֖םַעד־עֹו וַמֵּֽ   ְלָפֶנ
ְסֲאָךִ֔  ֵּֽ ְהֶיִ֥ה  כִּ ֵּֽ ֹון יִּ ם׃ ָנכִ֖  ַעד־עֹוָלֵּֽ

 
 

ּ֙  יז  ים ְכֹכל ַ֣ ֶלה ַהְדָברִּ ל  ָהֵאִ֔ ָזיַֹ֣ון וְכֹכִ֖ חִּ ֹ֑ה ַהֵּֽ ר ֵכ֛ן  ַהֶז ֶבִ֥ ן דִּ ד׃ ָנָתִ֖ ֵּֽ   ֶאל־ָדוִּ
 {פ}
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  הפטרת תזריע
 יט,ה –מב ,ד:  מלכים ב

 [ת מצורעכאשר תזריע נקראת במחובר עם מצורע קוראים הפטר]

 

 איש מאהנס האכלת  -אלישע  פרק ד
  

ָשה מב  ַבַַ֣על ָשלִַּ֗ א מִּ יש ָבַ֜ ִּ֨ ים  ְואִּ ֱאֹלהִַּ֜ יש ָהֵּֽ ִּ֨  ַוָיֵבא֩ ְלאִּ
ים ִ֔ ים־ֶלֶַ֣חם ְשֹערִּ ֵּֽ יםּ֙ ֶעְשרִּ כורִּ ֹו  ֶלֵֶ֤חם בִּ ְקֹלנֹ֑ ל ְבצִּ  ְוַכְרֶמִ֖

אֶמר ֵֹ֕ לו׃   ַוי ן ָלָעִ֖ם ְויֹאֵכֵּֽ  ֵתִ֥
אֶמרּ֙ ְמָשְַ֣רתִ֔  מג ִֹּ֨ ה  ֹוַוי יש  ָמִּ֚ה ֶאֵתַ֣ן ֶזִ֔ ֹ֑ ְפֵנִ֖י ֵמַָ֣אה אִּ  לִּ

אֶמר ַֹ֗ לו    ַוי ה ָאַמ֛ר ְיהָוִ֖ה  ֵתֵ֤ן ָלָעםּ֙ ְויֹאֵכִ֔ י ֹכִ֥ ַ֣ ר׃  כִּ ל ְוהֹוֵתֵּֽ  ָאֹכִ֥
ר ְיהָוֵּֽה׃  מד ְדַבִ֥ רו כִּ ִ֖ ו ַויֹותִּ אְכלִ֥ ֵֹּֽ ְפֵניֶה֛ם ַוי ֵתָ֧ן לִּ  {פ}ַויִּ

  

 ארם-צבא מלך-נעמן שרוצרעת אלישע  פרק ה
  

ַנֲֵּֽעָמן א מןנע א ְוְ֠ ם ַשר־ְצָבִּ֨ ֶלְך־ֲאָרַ֜ ַ֣ה ֶמֵּֽ יש֩  ָהָי ֹול אִּ ֵ֤י ָגדִּ֨ ְפֵנ ַ֣א ֲאֹדָניוּ֙  לִּ ים וְנשֻׁ ִ֔  ָפנִּ
י־֛בֹו ֲאָרֹ֑ם ְתשוָעִ֖ה ָנֵַּֽתן־ְיהָוִ֥ה כִּ יש   ַלֵּֽ ַ֗ ֹור ָהָי֛ה ְוָהאִּ בִ֥ ל גִּ יִּ ע׃ ַחִ֖  ְמֹצָרֵּֽ

מארץ  הנערה
אשת , ישראל

 ומלך ארם ,נעמן

ֲאָרםּ֙  ב ו ַוֵּֽ ים ָיְֵּֽצאַ֣ ִ֔ ְש֛בו  ְגדודִּ ֶרץ ַויִּ ל ֵמֶאִ֥ ְשָרֵאִ֖ ֹ֑ה ַנֲֵּֽעָרַ֣ה יִּ  ְקַטָנ
י ְפֵנִ֖י  ַוְתהִֵּ֕ ֶשת לִּ ן׃ ֵאִ֥  ַנֲֵּֽעָמֵּֽ

אֶמרּ֙  ג ִֹּ֨ ה ַות ְרָתִ֔   ֶאל־ְגבִּ
ֲחֵלַ֣י י ַאֵּֽ ִ֔ ְפֵנִ֥י  ֲאֹדנִּ יא לִּ ִ֖ ֹון ֲאֶשַ֣ר ַהָנבִּ ְמרֹ֑ ף ָא֛ז  ְבֹשֵּֽ ֹו ֶיֱֵּֽאֹסִ֥ ֹו׃ ֹאתִ֖ ַרְעתֵּֽ ָצֵּֽ  מִּ

א ד ֵֹ֕ אֹדָנִ֖יו ַוַיֵגִ֥ד  ַוָיב ר ַלֵּֽ   ֵלאֹמֹ֑
ֵֹ֤את ְבָרַ֣ה ְוָכזֹאתּ֙  ָכז ה דִּ ַנֲעָרִ֔ ר  ַהֵּֽ ֶרץ ֲאֶשִ֖ ל׃ ֵמֶאִ֥ ְשָרֵאֵּֽ  יִּ

ֵֹ֤אֶמר ה ֶלְך־ֲאָרםּ֙  ַוי    ֶמֵּֽ
א ִֹ֔ ה  ֶלְך־ב ֶפר ְוֶאְשְלָחִ֥ ְשָרֵאֹ֑ל ֶאל־ֶמֶַ֣לְך ֵסִ֖  יִּ

 
 

נעמן אצל מלך 
 ישראל

ח ַוֵיֶלְך֩  ַקִּ֨ ֹו ַויִּ  ְבָידַ֜
ֶַ֣שר ֶסף ֶע ְכֵרי־ֶכַ֗ יםּ֙  ְוֵשֵֶ֤שת  כִּ ב ֲאָלפִּ ֹות ְוֶעִֶ֖שר  ָזָהִ֔ יפִ֥ ים׃ ֲחלִּ ֵּֽ  ְבָגדִּ

ֶפר ַוָיֵבַ֣א ו ֶלְך  ַהֵסִ֔ ל ֶאל־ֶמִ֥ ְשָרֵאִ֖ ר יִּ  ֵלאֹמֹ֑
ה ֹוא ְוַעָתַ֗ יָך ַהֶזהּ֙  ַהֵסֵֶ֤פר ְכבִּ֨    ֵאֶלִ֔
ה ֵנִּ֨ י הִּ יָךּ֙  ָשַלְֵ֤חתִּ י ֶאת־ַנֲֵּֽעָמַ֣ן ֵאֶלִּ֨ ִ֔ ֹו  ַעְבדִּ ֲאַסְפתִ֖ ֹו׃מִּ  ַוֵּֽ ַרְעתֵּֽ  ָצֵּֽ

י ז ֩  ַוְיהִָּ֡ ְקרֹא ל כִּ ְשָרֵאִּ֨ ֶלְך־יִּ ֶפר ֶמֵּֽ ְקַרַ֣ע ֶאת־ַהֵסַ֜ יו ַויִּ אֶמרּ֙  ְבָגָדַ֗ ִֹּ֨  ַוי
ים ִ֥ יּ֙  ַהֱאֹלהִּ נִּ ית ָאִּ֨ ַ֣ ֹות ְלָהמִּ ְלַהֲחיִ֔ י־ֶזהּ֙   וֵּֽ י ֹשֵלַ֣חַ  כִּ   ֵאַלִ֔

ף ֱאֹסִ֥ יש ֶלֵּֽ ִ֖ ֹו אִּ ַרְעתֹ֑ ָצֵּֽ י  מִּ ֵ֤ ו ַאְך־ְדעו־ָנאּ֙  כִּ תְ   וְראִ֔ י־מִּ ֵּֽ וא ַאֶנִ֥הכִּ י׃ הִ֖ ֵּֽ  לִּ
 

 

מלך ישראל 
 אלישעו

י ח עַ  ַוְיהִּ֞ ְשֹמַ֣ יָשַ֣ע ׀ כִּ ים ֱאלִּ ֱאֹלהִַּ֗ יש־ָהֵּֽ  אִּ
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ע  י־ָקַרֵ֤ ֵּֽ ּ֙  כִּ ְשָרֵאל ֶלְך־יִּ יו ֶמֵּֽ ְשַלחּ֙   ֶאת־ְבָגָדִ֔ ר ֶאל־ַהֶמֶַ֣לְך ַויִּ   ֵלאֹמִ֔
ְעתָ  ָלִָ֥מה ַ֣א  ְבָגֶדֹ֑יָך ָקַרִ֖ א־ָנ ֵֹּֽ י ָיב ע  ֵאַלִ֔ י  ְוֵיַדֵ֕ ֛ יא ֵיִ֥ש כִּ ִ֖ ל׃ ָנבִּ ְשָרֵאֵּֽ  ְביִּ

 
 

א ט אלישע ונעמן ִֹ֥ ן ַוָיב ֹו ְבסוָסַ֣ו ַנֲֵּֽעָמִ֖ ְכבֹ֑ ד  וְברִּ ת ַוַיֲֵּֽעֹמִ֥ יִּ ַתח־ַהַבִ֖ ע׃ ֶפֵּֽ יָשֵּֽ ֱאלִּ  ֶלֵּֽ
ְשַלִ֥ח י ע ֵאָל֛יו ַויִּ יָשִ֖ ר ַמְלָאְַ֣ך ֱאלִּ   ֵלאֹמֹ֑

ֹוְך ַחְצָתֵ֤  ָהלַ֗ יםּ֙  ְוָרֵּֽ ַבע־ְפָעמִּ ן ֶשֵּֽ ב  ַבַיְרֵדִ֔ ְרָך֛  ְוָיֹשָ֧ ר׃ ְלָךִ֖  ְבָשֵּֽ  וְטָהֵּֽ
ף יא ְקֹצִ֥ ן ַויִּ   ַויֹאֶמר֩   ַוֵיַלְֹ֑ך ַנֲֵּֽעָמִ֖

ה ֵנִּ֨ י הִּ ְרתִּ ֹוא ֵיֵצַ֣א  ׀ ֵאַלַ֣י ָאַמַ֜ ַ֣ה ְוָקָראּ֙  ְוָעַמדּ֙  ָיצַ֗ יו ְבֵשם־ְיהָו  ֱאֹלָהִ֔
ִ֥יף ֹום ָי֛דֹו ְוֵהנִּ ף ֶאל־ַהָמקִ֖ ע׃ ְוָאַסִ֥  ַהְמֹצָרֵּֽ

א יב ָֹ֡ רופַ  ֲאָמָנִּ֨ה (אבנה) טֹוב֩  ֲהל ֹות ְרַפַ֜ ֶשק ַנֲֵּֽהרַ֣ ּ֙   ַדֶמַ֗ ֹכל ל ֵמיֵמַ֣י מִּ ְשָרֵאִ֔  יִּ
ץ א־ֶאְרַחִ֥ ֵֹּֽ ם ֲהל י ָבֶהִ֖   ְוָטָהְֹ֑רתִּ

ִֶ֖פן ִֶ֥לְך ַויִּ ה׃ ַוֵי  ְבֵחָמֵּֽ

ו יג עבדי נעמן ְגשַ֣ ו ֲעָבָדיו֮  ַויִּ ו ֵאָליו֒  ַוְיַדְברַ֣ אְמרַ֗ ֵֹּֽ   ַוי
יּ֙  ֹול ָדָבַ֣ר ָאבִּ יא ָגדַ֗ ֛ ֶבִ֥ר ַהָנבִּ ֹוא יָךֵאֶלִ֖  דִּ ֲעֶשֹ֑ה ֲהלַ֣   ַתֵּֽ
י־ָאַמִ֥ר ְוַא֛ף ֵּֽ ץ ֵאֶלִ֖יָך כִּ ר׃ ְרַחִ֥  וְטָהֵּֽ

ֶרד יד ל ַוֵיַ֗ ְטֹבֵ֤ ים ֶשַַ֣בע ַבַיְרֵדןּ֙  ַויִּ ר  ְפָעמִִּ֔ ְדַבִ֖ יש כִּ ַ֣ ים אִּ ֹ֑ ֱאֹלהִּ  ָהֵּֽ
ַָ֣שב ֹו ַוָי ְבַש֛ר ְבָשרַ֗ ן ַנִַ֥ער כִּ ר׃ ָקֹטִ֖ ְטָהֵּֽ  ַויִּ

 
 

ִּ֨  ַוָיָשב֩  טו נעמן ואלישע ים ישֶאל־אִּ ֱאֹלהִַּ֜ וא ָהֵּֽ הו הַ֣ ל־ַמֲחֵנַ֗   ְוָכֵּֽ
ד ַוָיבֹא֮  אֶמר ְלָפָניו֒  ַוַיֲֵּֽעֹמַ֣ ַֹ֗  ַוי

ֵ֤א ֵנה־ָנ יּ֙  הִּ ְעתִּ י ָיַדִּ֨ ַ֣ יםּ֙  ֵאֵ֤ין כִּ ֶרץ ֱאֹלהִּ י  ְבָכל־ָהָאִ֔ ִ֖ ְשָרֵאֹ֑ל כִּ ם־ְביִּ  אִּ
ת ְבָרָכִ֖ה ַקח־ָנִ֥א ְוַעָת֛ה ָך׃ ֵמֵאִ֥  ַעְבֶדֵּֽ

אֶמר טז ֵֹ֕ יֲאֶשר ַחי־ְיהָו֛ה  ַוי ְדתִּ ח ְלָפָנִ֖יו ־ָעַמִ֥ ם־ֶאָקֹ֑  אִּ
ֹו ְפַצר־בִ֥ ַחת ַויִּ ן׃ ָלַקִ֖  ַוְיָמֵאֵּֽ

  ַנֲֵּֽעָמן֒  ַויֹאֶמר֮  יז
א ֵֹ֕ ַ֣א  ָול ַתן־ָנ א  ְלַעְבְדָךִ֔  יֻׁ ים ַמָּׂשִ֥ ִ֖ ֶמד־ְפָרדִּ  ֲאָדָמֹ֑ה ֶצֵּֽ
י ֹוא־ַיֲעֶשה֩  כִָּ֡ ֹוד לֵּֽ ַבחּ֙  ֹעָלֵ֤ה ַעְבְדָךַ֜  עִּ֨ ים ָוֶזִּ֨ ַ֣ אֹלהִּ ים ֵלֵּֽ ִ֔  ֲאֵחרִּ
י ִ֖ ם־ כִּ יהָוֵּֽה׃אִּ  ַלֵּֽ

ה ַלָדָבַ֣ר יח ְסַלִ֥ח  ַהֶזִ֔   ְלַעְבֶדָֹ֑ך ְיהָוִ֖ה יִּ
ֹוא ַ֣י ְבבַ֣ ֩  ֲאֹדנִּ מֹון ֹות ֵבית־רִּ ֲחִּ֨ ְשַתֵּֽ ָמה ְלהִּ וא ָשַ֜ ַ֣ן ׀ ְוהַ֣ ְשָע י נִּ ַ֗  ַעל־ָידִּ

יּ֙  יתִּ ְשַתֲחֵוִּ֨ ֵּֽ ן ֵבַ֣ית ְוהִּ ֹמִ֔ יּ֙   רִּ תִּ ֲחָוָיִּ֨ ְשַתֵּֽ ן ֵבַ֣ית ְבהִּ ֹמִ֔   רִּ
ְסַלח־  ַהֶזֵּֽה׃ ַבָדָבִ֥ר ְלַעְבְדָךִ֖  ְיהָוִ֥ה( כתיב ולא קרי נא)יִּ

ִֹ֥אֶמר יט ֹו ַוי ֹום ֵלְַ֣ך  לִ֖  ְלָשלֹ֑
ִֶ֥לְך  ֹו ַוֵי תִ֖ אִּ ֶרץ׃ ֵמֵּֽ ְבַרת־ָאֵּֽ  {ס} כִּ
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  -בשומרון והרעב בישראל  ארם

 בתקופת יהורם מלך בישראל
 פרק ז

 - -כאן התימנים מתחילים  - -

ע א ואת אלישעבנ  ַוי ֹּ֣אֶמר ֱאִליש ָׁ֔

ָ֑ה  ה  ִשְמ֖עּו ְדַבר־ְיהו  ה  כ ֹּ֣ ַמֹּ֣ר ְיהו ָ֗  ׀ א 
ֵ֤ת ע  ֶלת ְבֶשָ֗  כ  ה־ס ֹּ֣ ר֙ ְסא  ח  ֹון׃׀ מ  ְמרֹֽׁ ַער ש ֹֽׁ ֶקל ְבַשַׁ֥ ים ְבֶש֖ ִרִ֛ אַתִַ֧ים ְשע   ֶקל ְוס 

ֱאֹלִהים֮  ב ֹֽׁ יש ה  ן ַעל־י ֜דֹו ֶאת־ִאֹּ֣ יש ֲאֶשר־ַלֶמֶלךְ֩ ִנְשע ָ֨ ִלִ֡ ַֹּ֣ען ַהש   ַוי אַמר֒  ַוַי
ִים   ַמָׁ֔ ֶשֵ֤ה ֲאֻרבֹות֙ ַבש  ה ע  ֹּ֣ה ְיהו ָ֗ ָ֑ה  ִהנ  ֹּ֣ר ַהֶז ב  ְהֶי֖ה ַהד   ֲהִיֹֽׁ

אמֶ  ל׃  ר ַוי ָ֗ ֹֽׁ א ת אכ  ם ל ַׁ֥ ֖ יָך ּוִמש  יֶנָׁ֔ ֶאה֙ ְבע  ֵ֤ה ר   {פ}ִהְנכ 
  

 - - ים כאןמתחילכל שאר המנהגים  - - במחנה ארם

מצורעים  ארבעה
 למחנה ארםבאים 

ים ֶפַַ֣תח ַהָשַֹ֑ערג  ִ֖ ָרעִּ ים ָהיִ֥ו ְמֹצֵּֽ ֛  ְוַאְרָבָעָ֧ה ֲאָנשִּ
הו  יש ֶאל־ֵרֵעִ֔ ַ֣ אְמרוּ֙ אִּ ֵֹּֽ  ַוי

ה ֲאַנְ֛חנו ְתנו׃ ָמַ֗ ה ַעד־ָמֵּֽ ים ֹפִ֖ ִ֥ ְשבִּ  ֹיֵּֽ
ירד  ֹוא ָהעִַּ֜ ם־ָאַמְרנו֩ ָנבִּ֨ ם אִּ ירּ֙ ָוַמְַ֣תנו ָשִ֔ ָרָעֵ֤ב ָבעִּ  ְוָהֵּֽ

ה ָוָמְֹ֑תנו ְבנו ֹפִ֖ ם־ָיַשִ֥  ְואִּ
ה  ם ְוַעָתַ֗ ַ֣ה ֲאָרִ֔ ֲחֵנ ְפָלהּ֙ ֶאל־ַמֵּֽ  ְלכוּ֙ ְונִּ

ה ְחֶיִ֔ ֵּֽ ַ֣נו נִּ ם־ְיַחיֻׁ ְתנו׃  אִּ נו ָוָמֵּֽ ִ֖ יתֻׁ ם־ְימִּ  ְואִּ
ַ֣ ה  ֶשףַוָיקֻׁ ַ֣ה ֲאָרֹ֑ם   מו ַבֶנִ֔ ֲחֵנ ֹוא ֶאל־ַמֵּֽ  ָלבִ֖

ם ַ֣ה ֲאָרִ֔ ֲחֵנ או ַעד־ְקֵצהּ֙ ַמֵּֽ יש׃  ַוָיֹבַ֗ ֵּֽ ם אִּ ין־ָשִ֖ ֵנִ֥ה ֵאֵּֽ  ְוהִּ
 

 

משמיע קול  'ה
נסים  וארם, במחנה

  על נפשם

יעַ ו  ַ֣ ְשמִּ י הִּ ם ַוֵּֽאֹדָנ֞ ַ֣ה ֲאָרַ֗ ֲחֵנ וס  ׀ ֶאת־ַמֵּֽ ֹול סִ֔ ֶכבּ֙ קַ֣ ֹול ֶרִּ֨ ֹו קִ֥ ל ָגדֹ֑ ֹול ַחַ֣יִּ  לקִ֖
יו יש ֶאל־ָאחִַּ֗ ַ֣ אְמ֞רו אִּ ֵֹּֽ  ַוי

ל  ְשָרֵאַ֜ ֶלְך יִּ ַכר־ָעֵלינו֩ ֶמִּ֨ ַ֣ה ָשֵּֽ ֵנ  הִּ
ינו׃ ֹוא ָעֵלֵּֽ ם ָלבִ֥ יִּ ְצַרִ֖ י מִּ ים ְוֶאת־ַמְלֵכִ֥ ֛ תִּ חִּ  ֶאת־ַמְלֵכָ֧י ַהֵּֽ

ם ז  ֳהֵליֶהַ֗ ו ֶאת־ָאֵּֽ  ַוָיקומו֮ ַוָינַ֣וסו ַבֶנֶשף֒ ַוַיֵַּֽעְזבַ֣
ֵרי וֵסיֶהםּ֙ ְוֶאת־ֲחֹמַ֣ םְוֶאת־סֵּֽ יא  ֶהִ֔ ֹ֑ ֲאֶשר־הִּ ַמֲחֶנִ֖ה ַכֵּֽ ם׃   ַהֵּֽ ִ֖סו ֶאל־ַנְפָשֵּֽ  ַוָינֻׁ
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המצורעים אוכלים 
 ושותים ובוזזים

ה ח  ַמֲחֶנַ֗ ֶלה ַעד־ְקֵצַ֣ה ַהֵּֽ ים ָהֵאַ֜ ְמֹצָרעִִּּ֨  ַוָיֹבאו֩ ַהֵּֽ
ו  ְשתִ֔ ו ַויִּ אְכלַ֣ ֵֹּֽ ֶהל ֶאָחדּ֙ ַוי או ֶאל־ֹאֵ֤  ַוָיֹבַ֜

ם ֶכֵֶ֤סף ְוזָ  ָשַ֗ ו מִּ ְשאַ֣ יםַויִּ ִ֔ נו   ָהבּ֙ וְבָגדִּ ֹ֑ ו ַוַיְטמִּ  ַוֵיְֵּֽלכִ֖
ר ֶהל ַאֵחִ֔ אוּ֙ ֶאל־ֹאַ֣ בו ַוָיֹבִּ֨ ם  ַוָישַֻׁ֗ ָשִ֔ ו מִּ ְשאַ֣ נו׃  ַויִּ ֵּֽ ו ַוַיְטמִּ  ַוֵיְֵּֽלכִ֖

  

 מדווחיםהמצורעים 
 למלך

הו  ט יש ֶאל־ֵרֵעַ֜ ִּ֨ אְמרו֩ אִּ ֵֹּֽ  ַוי
ים  לֹא־ֵכַ֣ן ְַ֣חנו ֹעשִַּ֗  ׀ ֲאַנ

ואַהיֵֹ֤ום ַהֶזהּ֙ י ים   ֹום־ְבֹשָרַ֣ה הִ֔ ְַ֣חנו ַמְחשִַּ֗ ֲאַנ  ַוֵּֽ
ֹון  ֶקר וְמָצָאַ֣נו ָעוֹ֑ ֹור ַהֹבִ֖ ינו ַעד־אִ֥ ֛ כִּ  ְוחִּ

ָאה ו ְוָנֹבִ֔ ֶלְך׃  ְוַעָתהּ֙ ְלכַ֣ ית ַהֶמֵּֽ יָדה ֵבִ֥ ִ֖  ְוַנגִּ
רי  ֵ֤ידו ָלֶהםּ֙ ֵלאֹמִ֔ יר֒ ַוַיגִּ ַ֣ר ָהעִּ ְקְראו֮ ֶאל־ֹשֵע ַּ֖יִּ או ַוֵּֽ  ַוָיֹבַ֗

םָבִּ֚אנו ֶאל־ַמֵּֽ  ַ֣ה ֲאָרִ֔ ֹול ָאָדֹ֑ם  ֲחֵנ יש ְוקַ֣ ִ֖ ין־ָש֛ם אִּ ָ֧ה ֵאֵּֽ ֵנ  ְוהִּ
ור ֹור ָאסִ֔ ֲחמַ֣ וס ָאסורּ֙ ְוַהֵּֽ ם־ַהסֵ֤ י אִּ ַ֣ ָמה׃  כִּ ֲאֶשר־ֵהֵּֽ ים ַכֵּֽ ִ֖ ָהלִּ  ְוֹאֵּֽ

יםיא  ֹ֑ ֲערִּ א ַהֹשֵּֽ ְקָרִ֖ ידו   ַויִּ יָמה׃  ַוַיגִֵּ֕ ֵּֽ ֶלְך ְפנִּ ית ַהֶמִ֖  ֵבִ֥
ִֹּ֨ יב  ְיָלה ַוי ֶלְך ַלַ֗ ָקם ַהֶמַ֜ יו ַוָיִּ֨  אֶמרּ֙ ֶאל־ֲעָבָדִ֔

ם ַ֣א ָלֶכִ֔ יָדה־ָנ ֵּֽ נו ֲאָרֹ֑ם   ַאגִּ  ֵא֛ת ֲאֶשר־ָעִ֥שו ָלִ֖
ְחנו  ים ֲאַנַ֗ ַ֣ י־ְרֵעבִּ ֵּֽ  ָיְֵַּּֽ֖ד֞עו כִּ

ָחֵבֵ֤ה  ַמֲחֶנהּ֙ ְלֵהֵּֽ ן־ַהֵּֽ ו מִּ ר  ַבָּׂשֶדהּ֙  (בהשדה)ַוֵיְֵּֽצאֵ֤  ֵלאֹמִ֔
ים ְתְפֵשַ֣ם ַחיִִּ֔ ירּ֙ ְונִּ ן־ָהעִּ ו מִּ י־ֵיְצאֵ֤ ֵּֽ י  כִּ ִ֖ א׃ְוֶאל־ָהעִּ ֵֹּֽ  ר ָנב

אֶמר יג  ַֹ֗ יו ַוי ֲעָבָדַ֜ ד ֵמֵּֽ  ַוַיַען֩ ֶאָחִּ֨
ם  ָנַ֗ ְשֲארו־ָבה֒ הִּ ים֮ ֲאֶשַ֣ר נִּ ְשָארִּ נִּ ים֮ ַהֵּֽ ן־ַהסוסִּ ָשַ֣ה מִּ א ֲחמִּ ְקחו־ָנ֞ ְויִּ

ה  (ההמון)ְכָכל־ ְשֲארו־ָבִ֔ ּ֙ ֲאֶשַ֣ר נִּ ְשָרֵאל ֹון יִּ  ֲהמֵ֤
ם ָנֵ֕ ל ֲאֶשר־ָתֹ֑מ  הִּ ְשָרֵאִ֖ ֹון יִּ ה׃   וְכָכל־ֲהמִ֥ ְרֶאֵּֽ ה ְונִּ ְשְלָחִ֖  ְונִּ

 
 

המלך שולח לבדוק 
 במחנה ארם

ו יד  ְקחֵ֕ ים ַויִּ ֹ֑  ְשֵנִ֖י ֶרֶַ֣כב סוסִּ
ר ם ֵלאֹמִ֖ ֲחֵנה־ֲאָר֛ י ַמֵּֽ ֲחֵרָ֧ ֶלְך ַאֵּֽ ח ַהֶמַ֜ ְשַלִּ֨ ו׃  ַויִּ ו וְראֵּֽ  ְלכִ֥

 
ֶרְךטו  ַ֣ה ָכל־ַהֶדַ֗ ֵנ ֲחֵריֶהם֮ ַעד־ַהַיְרֵדן֒ ְוהִּ ו ַאֵּֽ  ַוֵיְֵּֽלכַ֣

יםְמֵלָאֵ֤  יםּ֙ ְוֵכלִִּ֔ ם   ה ְבָגדִּ יכו ֲאָרִ֖ ִ֥ ְשלִּ ֹ֑ם (בהחפזם)ֲאֶשר־הִּ  ְבָחְפָז
ים בוּ֙ ַהַמְלָאכִִּ֔ ֶלְך׃  ַוָישִֻּׁ֨ ִ֖דו ַלֶמֵּֽ  ַוַיגִּ

 
 

העם יוצא לבזוז את 
 מחנה ארם

םטז  זו  ַוֵיֵצַ֣א ָהָעִ֔ ַ֣ה ֲאָרֹ֑ם  ַוָיֹבֵ֕ ֲחֵנ ת ַמֵּֽ  ֵאִ֖
ֶקל ֶלת ְבֶשַ֗ י ְסָאה־ֹסַ֜ ֶקלְוָסאַתָ֧   ַוְיהִִּּ֨ ים ְבֶשִ֖ ֛ ם ְשֹערִּ ר ְיהָוֵּֽה׃  יִּ ְדַבִ֥  כִּ
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התגשמות נבואת 
 איש האלהים

 

 [ב לעיל-פסוקים א]
 

ַער יז   ְשָעֵ֤ן ַעל־ָידֹוּ֙ ַעל־ַהַשִ֔ יש ֲאֶשר־נִּ יד ֶאת־ַהָשלִַּ֜ ְפקִִּּ֨  ְוַהֶמֶלְך֩ הִּ
ת ַער ַוָיֹמֹ֑ ָ֧הו ָהָע֛ם ַבַשִ֖ ְרְמסֻׁ  ַויִּ

 ַ֣ ֶברּ֙ אִּ ֲאֶשֵ֤ר דִּ יםַכֵּֽ ֱאֹלהִִּ֔ ר  יש ָהֵּֽ ֶבִ֔ יו׃  ֲאֶשַ֣ר דִּ ֶלְך ֵאָלֵּֽ ֶדת ַהֶמִ֖  ְבֶרִ֥
  

יםיח   ֱאֹלהִִּ֔ יש ָהֵּֽ ַ֣ י ְכַדֵברּ֙ אִּ ר  ַוְיהִַּ֗ ֶלְך ֵלאֹמֹ֑  ֶאל־ַהֶמִ֖
ֶקל ים ְבֶשַ֗ ַ֜ ם ְשֹערִּ יִּ ֶקל   ָסאַתִּ֨ ֶלתּ֙ ְבֶשִ֔ ְסָאה־ֹסִּ֨  וֵּֽ

ר ַ֣ת ָמָחִ֔ ְהֶיהּ֙ ָכֵע ֵּֽ ֹון׃  יִּ ְמרֵּֽ ַער ֹשֵּֽ  ְבַשִ֖
ים֮ ַויֹאַמר֒ יט  ֱאֹלהִּ יש ָהֵּֽ ַ֣ יש ֶאת־אִּ ַען ַהָשלִַּ֜  ַוַיִּ֨

ם יִּ בֹותּ֙ ַבָשַמִ֔ ה ֹעֶשֵ֤ה ֲארֻׁ ַ֣ה ְיהָוַ֗ ֵנ ֹ֑ה  ְוהִּ ְהֶיִ֖ה ַכָדָבַ֣ר ַהֶז ֵּֽ  ֲהיִּ
אֶמר  ַֹ֗ יָך  ַוי ְנָךֵ֤ ֹרֶאהּ֙ ְבֵעיֶנִ֔ ל׃  הִּ א תֹאֵכֵּֽ ִֹ֥ ם ל ָשִ֖  ומִּ

 
 

ֹו ֵכֹ֑ןכ   י־לִ֖ ְַּ֖יהִּ ו ֹאתִ֥    ַוֵּֽ ְרְמסִּ֨ ת׃ ַויִּ ַער ַוָיֹמֵּֽ  {ס}ֹו ָהָע֛ם ַבַשִ֖
 

 

 ג "ג מפרק י"והתימנים מוסיפים פסוק כ, כולם פרט לתימנים מסיימים כאן - - 

  פרק יג מלכים ב

המלך בתקופת 
 יהואחז-יהואש בן

 מלך ישראל

ֹו ֶאת־אַ  כג ם ְלַמַֹּ֣ען ְבִריתָׁ֔ יֶהָׁ֔ ֶֹּ֣פן ֲאל  ם֙ ַוִי ְַֽיַרֲחמ  ֵ֤ם ַוֹֽׁ ת  ה א  ְ֩ ְיהו ָ֨ ן ח  ם ַוי  ֖ ה  ְבר 
ב  ֹּ֣ק ְוַיֲֹֽׁעק ָ֑  ִיְצח 

ם  ה֙ ַהְשִחית ָׁ֔ ב  א א  ה׃ ְול ֵ֤ ת  ֹֽׁ ֖יו ַעד־ע  נ  ַעל־פ  ֹֽׁ ַׁ֥ם מ  א־ִהְשִליכ   ְול ֹֽׁ
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 הספרדיםכמנהג  הפטרת אחרי מות

 [לאשכנזים הפטרת קדושיםוהיא ]

 זט-א, יחזקאל כב
 

 [ירושלים]הדמים -תוכחה לעיר 

י א פרק כב ִ֥ רלֵ  ֵאַלִ֥י ְדַבר־ְיהָוִ֖ה ַוְיהִּ  אֹמֵּֽ
ם ְוַאָתַ֣ה ב חהיקריאה לתוכ   ֶבן־ָאָדִ֔

ט ְשֹפִ֥ ט ֲהתִּ ְשֹפִ֖ ַ֣יר ֲהתִּ ים ֶאת־עִּ ֹ֑ ה   ַהָדמִּ ֹוַדְעָתִ֔ ת  ְוהַ֣ יָה׃ ֵאִ֖ ֹוֲעבֹוֶתֵּֽ  ָכל־תֵּֽ
 

 

ַמְרָתַ֗  ג תוכחה ה ְוָאֵּֽ ַ֣י ָאַמרּ֙  ֹכֵ֤ ההֹֹ יֱ  ֲאֹדָנ ִ֔   וִּ
 ַ֣יר ,שפיכות דמים ֶכת עִּ ם ֹשֶפִ֥ ֹוא ְבתֹוָכִ֖ה ָד֛ ָתֹ֑ה ָלבַ֣ ְשָתָ֧ה   עִּ ֛ים ְוָעֵּֽ לולִּ ה׃ ָעֶלִ֖יהָ  גִּ  ְלָטְמָאֵּֽ

ְך ד ְכתְ  ְבָדֵמִּ֨ ְמתְ  ֲאֶשר־ָשַפַ֜ ְך  ָאַשַ֗ לוַלֵ֤יִּ יתּ֙  וְבגִּ את ֲאֶשר־ָעשִּ   ָטֵמִ֔
הפורענות ]

 [המתקרבת
י יבִּ ַ֣ ְך ַוַתְקרִּ יִּ ֹוא  ָיַמִ֔ ְך  ַוָתבִ֖  ַעד־ְשנֹוָתֹ֑יִּ

ן יְך ַעל־ֵכַ֗ ֵ֤ םלַ  ֶחְרָפהּ֙  ְנַתתִּ ה  גֹויִִּ֔ ֹות׃ ְוַקָלָסִ֖ ֲאָרצֵּֽ  ְלָכל־ָהֵּֽ
ֹות ַהְקֹר֛בֹות ה ְרֹחקִ֥ ְך ְוָהֵּֽ ֵמִ֖ ְתַקְלסו־ָבְֹ֑ך מִּ  יִּ

ם ְטֵמַאַ֣ת ת  ַהֵשִ֔ ה׃ ַרַבִ֖  ַהְמהוָמֵּֽ
  מנהיגים שפכו

 דם
ֵנהּ֙  ו יֵאַ֣י הִּ ל ְנשִּ ְשָרֵאִ֔ יש  יִּ ִ֥ ֹו אִּ ְזֹרעִ֖ ַען   ָבְֹ֑ך ָהַ֣יו לִּ ם׃ ְלַמִ֖  ְשָפְך־ָדֵּֽ

  לו ָוֵאםּ֙  ָאֵ֤ב ז הוריםביזוי ְך ֵהַקַ֣  ָבִ֔
  עושק והונאת

 החלשים
ו ַלֵג֛ר ֶשק ָעשִ֥ ֹום   ְבתֹוֵכְֹ֑ך ַבֹעִ֖ ֹונו ְוַאְלָמָנִ֖ה ָיתִ֥ ְך׃ הִ֥  ָבֵּֽ

 ביזוי הקודש ,
 חילול שבת

י ח ָדַשִ֖ ֹ֑ית ָקֵּֽ י   ָבזִּ ְלְת׃ ְוֶאת־ַשְבֹתַתִ֖ ָלֵּֽ  חִּ

 י ט רכילות וזימה יל ַאְנֵשִ֥ ֛ יו ָרכִּ   ְשָפְך־ָדֹ֑ם ְלַמַַ֣ען  ְךָבִ֖  ָהִ֥
יםּ֙  ָהרִּ ְך ָאְַ֣כלו ְוֶאל־ֶהֵּֽ ה  ָבִ֔ ָמִ֖ ו זִּ ְך׃ ָעשִ֥  ְבתֹוֵכֵּֽ

 ב י גילוי עריות ָלה־ָבְֹ֑ך ֶעְרַות־ָאִ֖ ת   גִּ ה ְטֵמַאִ֥ ָדִ֖ ְך׃ ַהנִּ נו־ָבֵּֽ  עִּ
ַ֣יש יא הו ֶאת־ֵאֶַ֣שת ׀ ְואִּ ה ָעָשהּ֙  ֵרֵעַ֗ ֹוֵעָבִ֔ יש  תֵּֽ ִ֥ ֹו ְואִּ ֵמַ֣א ֶאת־ַכָלתִ֖ ָמֹ֑הבְ  טִּ  זִּ

יש ֛ ֹו ְואִּ יו ֶאת־ֲאֹחתִ֥ ִ֖ ְך׃  ַבת־ָאבִּ ָנה־ָבֵּֽ  עִּ

 ַחד יב שוחד וריבית ְקחו־ָבְִ֖ך ֹשִ֥ ֶָ֧שְך   ְשָפְך־ָדֹ֑ם ְלַמַַ֣ען ָלֵּֽ ַ֣ית ֶנ ַחתְ  ְוַתְרבִּ  ָלַקַ֗

 ֵרעים  עושק
 [ידידים]

ֵ֤י ְךּ֙  ַוְתַבְצעִּ יִּ ֶשק ֵרַעִּ֨ י  ַבֹעִ֔ ַ֣ ַחתְ  ְוֹאתִּ ם  ָשַכִ֔ ִ֖ ֵּֽ  ֲאֹדָנִ֥י ְנאֻׁ  ה׃ְיהוִּ

 
 

ֵנהּ֙  יג והעונש י ְוהִּ ֵכַ֣יתִּ י הִּ ְצֵעְִ֖ך  ַכפִִּ֔ ֹ֑ית ֲאֶשַ֣ר ֶאל־בִּ  ָעשִּ

ְך  ל־ָדֵמִ֔ ר  ְוַעִּ֨ ְך׃ ָהיִ֖ו ֲאֶשִ֥  ְבתֹוֵכֵּֽ
ד יד ֵבְךּ֙  ֲהַיֲֵּֽעֹמֵ֤ ְַָּ֣֣קָנה לִּ ֱחַז ם־ֶתֵּֽ ְך אִּ יִּ ים  ָיַדִ֔ ר  ַלָימִֵּ֕ ִ֖י ֲאֶשִ֥  אֹוָתְֹ֑ך ֹעֶשַ֣ה ֲאנִּ

ִ֥י י ְיהָוִ֖ה ֲאנִּ ְרתִּ ַבִ֥ י׃וְ  דִּ יתִּ ֵּֽ  ָעשִּ
י טו ֵ֤ יצֹותִּ ֵּֽ ם אֹוָתְךּ֙  ַוֲהפִּ יְך  ַבגֹויִִּ֔ ִ֖ יתִּ ֹות ְוֵזֵַּּֽ֖רִּ ֲאָרצֹ֑ י   ָבֵּֽ ִ֥ ֹמתִּ ְך ַוֲֵּֽהתִּ ְמָאֵתִ֖ ְך׃ טֻׁ ֵמֵּֽ  מִּ
ְלתְ  טז ַחִ֥ ַ֣י ָבְִ֖ך ְונִּ ֹ֑ם ְלֵעיֵנ ַעתְ    גֹויִּ י ְוָיַדִ֖ ִ֥ י־ֲאנִּ ֵּֽ ֵּֽ הֹ יֱ  כִּ  {פ} ה׃וִּ
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 האשכנזיםכמנהג  אחרי מותהפטרת 

 מפסוק ז עד סוף הפרק, [וןפרק אחר]עמוס פרק ט 

 
 

 חתימת ספר עמוס פרק ט
  

לישראל אין 
עדיפות על פני 
 שאר העמים

ֹ֑ה ז ם־ְיהָו ל ְנאֻׁ ְשָרֵאִ֖ י ְבֵנִ֥י יִּ ֛ ם לִּ ים ַאֶתִ֥ יִִּּ֨ שִּ ְבֵני֩ כֻׁ ֹוא כִּ  ֲהלַ֣
ם יִּ ְצַרִ֔ יּ֙ ֵמֶאֶַ֣רץ מִּ יתִּ ֱעֵלִּ֨ ל ֶהֵּֽ ְשָרֵאַ֗ ֹוא ֶאת־יִּ  ֲהלַ֣

ֹור ַכְפתִ֖ ִ֥ים מִּ יִּ ְשתִּ יר׃  וְפלִּ ֵּֽ קִּ ם מִּ ֲאָרִ֥  ַוֵּֽ
 

 

  העונש

את ישמיד ' ה
לא אבל , הממלכה

 את העם

ַ֣י ח ה ֵעיֵנ ֵנ֞ ה הִּ ַחָטָאִ֔ ה ַבַמְמָלָכהּ֙ ַהֵּֽ ַ֗ ַ֣י ְיהוִּ  ׀ ֲאֹדָנ
ה י ֹאָתִ֔ ַ֣ ְשַמְדתִּ ֲאָדָמֹ֑ה  ְוהִּ ַ֣י ָהֵּֽ  ֵמַעִ֖ל ְפֵנ

ב  ית ַיֲֵּֽעֹקִ֖ יד ֶאת־ֵבִ֥ ֛ יד ַאְשמִּ א ַהְשֵמִ֥ ַֹ֣ י ל ֶפס כְִּ֠ ם־ְיה ֶאַ֗  ָוֵּֽה׃ְנאֻׁ

טלטלת הגולה 
תפריד את 
 החוטאים מהעם

יּ֙ ְמַצֶוִ֔ה ט ֹנכִּ ֵ֤ה ָאֵּֽ ֵנ י־הִּ ֵּֽ ְשָרֵאֹ֑ל  כִּ ם ֶאת־ֵבַ֣ית יִּ ִ֖ ל־ַהגֹויִּ י ְבָכֵּֽ ֹותִּ עִ֥ ֲהנִּ  ַוֵּֽ
ה ֹוַעּ֙ ַבְכָבָרִ֔ נִּ֨ ֲאֶשֵ֤ר יִּ ֶרץ׃  ַכֵּֽ ֹור ָאֵּֽ ֹול ְצרִ֖ פִ֥ א־יִּ ֵֹּֽ  ְול

ותו י י   ַבֶחֶַ֣רב ָימִ֔ ֹ֑ ל ַחָטֵאַ֣י ַעמִּ  ֹכִ֖
יםָהֹאֵּֽ  ַ֗ ה׃  ְמרִּ ָרָעֵּֽ ינו ָהֵּֽ ֲעֵדִ֖ ים ַבֵּֽ ֛ ָ֧יש ְוַתְקדִּ א־ַתגִּ ֵֹּֽ  ל

 
 

   הגאולהו

וא יא קימום ממלכת דוד ִ֖יד ַהֹנֶפֶֹ֑לת  ַביַֹ֣ום ַההִ֔ ַכִ֥ת ָדוִּ ים ֶאת־סֻׁ ֛  ָאקִּ
ים ֹסָתיוּ֙ ָאקִִּ֔ ֵּֽ ן ַוֲהרִּ ְרֵציֶהַ֗ י ֶאת־פִּ ַ֣ ַַּ֖דְרתִּ ם׃  ְוָגֵּֽ י עֹוָלֵּֽ יֵמִ֥ יָה כִּ ִ֖ יתִּ  וְבנִּ

את ישראל יירש 
 אדום

ם יב ית ֱאדֹוםּ֙ ְוָכל־ַהגֹויִִּ֔ ֵ֤ ו ֶאת־ְשֵארִּ יְרשַ֜ ֵּֽ ַען יִּ י ֲעֵליֶהֹ֑ם  ְלַמִּ֨ ִ֖ א ְשמִּ ְקָרִ֥  ֲאֶשר־נִּ
את׃  ֵֹּֽ ֶשה ז ם־ְיהָוִ֖ה ֹעִ֥  {פ}ְנאֻׁ

ה  יג יבוליםשפע  ם־ְיהָוִ֔ יםּ֙ ְנאֻׁ ים ָבאִּ ֵ֤ ה ָימִּ ֵנִּ֨  הִּ
ר ֵ֤ש חֹוֵרשּ֙ ַבֹקֵצִ֔ ַג ים ְבֹמֵשַ֣   ְונִּ ִ֖ ְך ֲעָנבִּ ַָֹּ֑֣רעְוֹדֵרִ֥  ְך ַהָז

יס יםּ֙ ָעסִִּ֔ ָהרִּ יפו ֶהֵּֽ ֵ֤ טִּ ְַּ֖גָנה׃  ְוהִּ ְתמֹוַגֵּֽ ֹות תִּ  ְוָכל־ַהְגָבעִ֖
  ,שבות ישראל

 בארץיטעו ויִנְָּטעּו 
ְשָרֵאל֒  יד י יִּ ַ֣ ות ַעמִּ י֮ ֶאת־ְשבַ֣  ְוַשְבתִּ

בו ים ְנַשמֹותּ֙ ְוָיָשִ֔ ֵ֤ ים  וָב֞נו ָערִּ ו ְכָרמִִּ֔ ֹ֑ם  ְוָנְֵּֽטעַ֣ ו ֶאת־ֵייָנ   ְוָשתִ֖
ֹות ו ַגנִ֔ ם׃  ְוָעשַ֣ יֶהֵּֽ ו ֶאת־ְפרִּ ְכלִ֖  ְוָאֵּֽ

 

 

ממנה  ולא יִנְָּתשּו
 לעולם

ים ַעל־ַאְדָמָתֹ֑ם  טו ִ֖  וְנַטְעתִּ
ם  י ָלֶהִ֔ ֹוד ֵמַעֵ֤ל ַאְדָמָתםּ֙ ֲאֶשַ֣ר ָנַתַ֣תִּ ו עַ֗ ָנְֵּֽתשַ֜ א יִּ ִֹּ֨  ְול

יָך׃ ר ְיהָוִ֥ה ֱאֹלֶהֵּֽ  {ש} ָאַמִ֖
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 הפטרת קדושים
  ;[להלן] כ-א,כיחזקאל ב םמפטירי הספרדים והאיטליאנים

 .'והספרדים בפסוק ב' בפסוק אמתחילים האיטליאנים 

 [לעיל] של הספרדים הפטרת אחרי מותשהיא " התשפוט התשפוט" ביחזקאל והאשכנזים מפטירים

 

 

 'תוכחה לזקני העם שבאו אל הנביא לדרוש את ה 
 

 

 פרק כ
 - - האיטליאנים מתחילים כאן - -

 
 

י א  ֶדש ׀  ַוְיִהֹּ֣ ֹור ַלח ָׁ֔ שֹּ֣ ע  ֲחִמִשי֙ ֶבֹֽׁ ית ַבֹֽׁ ֹּ֣ה ַהְשִביִעָ֗ נ   ַבש 
ָ֑ה ש ֶאת־ְיהו  ל ִלְדר ֹּ֣ ֖ א  ַׁ֥י ִיְשר  ים ִמִזְקנ  ִשִ֛ ַ֧אּו ֲאנ  ֹֽׁי׃   ב  נ  ְֹֽׁש֖בּו ְלפ   {ס}ַוי 

 - - ים הספרדיםכאן מתחיל - - 

י ב  ִ֥ ר׃ ֵאַלִ֥י ְדַבר־ְיהָוִ֖ה ַוְיהִּ  ֵלאֹמֵּֽ
ם ג ר ֶבן־ָאָדַ֗ ֵ֤יאֶ  ַדֵב֞ ְקֵנ ּ֙  ת־זִּ ְשָרֵאל ַמְרָתַ֣ יִּ ם ְוָאֵּֽ   ֲאֵלֶהַ֗

ה ַ֣י ָאַמרּ֙  ֹכֵ֤ ההֹֹ יֱ  ֲאֹדָנ ִ֔  וִּ
ש תוכחה ְדֹרִ֥ י ֲהלִּ ִ֖ ֹ֑ים ַאֶתַ֣ם ֹאתִּ   ָבאִּ

יּ֙  נִּ ָדֵרַ֣ש ַחי־ָאִּ֨ ם־אִּ ם אִּ ם  ָלֶכִ֔ ִ֖ ֵּֽ הֹ יֱ  ֲאֹדָנִ֥י ְנאֻׁ  ׃הוִּ
ט ד ְשֹפַ֣ ם ֲהתִּ ֹוט  ֹאָתִ֔ ְשפִ֖ ת  ֶבן־ָאָדֹ֑ם ֲהתִּ ֹוֲעֹבִ֥ םֲאבֹו ֶאת־תֵּֽ ם׃ ָתִ֖ יֵעֵּֽ ֹודִּ  הֵּֽ

 
 

הגאולה 

 ממצרים

ַמְרָתַ֣  ה ם ְוָאֵּֽ  ֲאֵליֶהַ֗
ה־ָאַמר֮  ַ֣י ֹכֵּֽ  ה֒ וִּ הֹ יֱ  ֲאֹדָנ

 
 

א]= נשבעתי ֶאָּׂשִּ֨  ָוֵּֽ
י ֵ֤  לעם להוציאם [ָידִּ

ארץ  לא ממצרים

 זבת חלב ודבש

י ְביֹוםּ֙  ַ֣ ֳחרִּ ל ָבֵּֽ ְשָרֵאִ֔   ְביִּ
י ָוֵֶּֽאָּׂשַ֣א ַ֗ ַרעּ֙  ָידִּ ב ֵבַ֣ית ְלֶזִּ֨ ָוַדִ֥   ַיֲֵּֽעֹקִ֔ ם עָואִּ ם ְבֶאֶַ֣רץ ָלֶהִ֖ ְצָרֹ֑יִּ  מִּ
א י ָוֵֶּֽאָּׂשִּ֨ ֵ֤ ר ָלֶהםּ֙  ָידִּ ִ֖י   ֵלאֹמִ֔ ם׃ ְיהָוִ֥ה ֲאנִּ ֵהיֶכֵּֽ  ֱאֹלֵּֽ

וא ַביַֹ֣ום ו י ַההַ֗ יּ֙  ָנָשֵ֤אתִּ ם ָידִּ   ָלֶהִ֔
ם יָאִ֖ ֹוצִּ ם ֵמֶאֶַ֣רץ ְלהֵּֽ ְצָרֹ֑יִּ ֶרץ  מִּ י ֶאל־ֶאַ֜ ם ֲאֶשר־ַתְַ֣רתִּ   ָלֶהַ֗

ש ָחָלבּ֙  ָזַבֵ֤ת י  וְדַבִ֔ ִ֥ יא ְצבִּ ִ֖ ֹות׃ְלכָ  הִּ ֲאָרצֵּֽ  ל־ָהֵּֽ
ואמרתי להם 

 ז"להשליך ע
ם ָוֵֹּֽאַמַ֣ר ז   ֲאֵלֶהַ֗

יש ַ֣ קוֵצֵ֤י אִּ יכו ֵעיָניוּ֙  שִּ לוֵלִ֥י  ַהְשלִִּ֔ ם וְבגִּ יִּ ְצַרִ֖ ַטָמֹ֑או מִּ  ַאל־תִּ
ִ֖י ם׃ ְיהָוִ֥ה ֲאנִּ ֵהיֶכֵּֽ  ֱאֹלֵּֽ

י ח והם ִהְמרּו בי א  ַוַיְמרו־בִַּ֗ ֵֹ֤ עַ  ָאבוּ֙  ְול ְשֹמַ֣ י לִּ   ֵאַלִ֔
יש ַ֣ קוֵצֵ֤יֶאת־ אִּ יֵניֶהםּ֙  שִּ א ֵעֵּֽ ַֹ֣ יכו ל ְשלִִּ֔ לוֵלִ֥י  הִּ ם ְוֶאת־גִּ יִּ ְצַרִ֖ א מִּ ַֹ֣ ֹ֑בו ל  ָעָז

 םועמדתי להעניש

  במצרים
ר ְך ָוֵֹּֽאַמ֞ ְשֹפָ֧ י לִּ ַ֣ ם ֲחָמתִּ ֹות  ֲעֵליֶהַ֗ יּ֙  ְלַכלֵ֤ ם ַאפִּ ֹוְך  ָבֶהִ֔ ֶרץ ְבתִ֖ ם׃ ֶאִ֥ יִּ ְצָרֵּֽ  מִּ
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כדי לא  עשיתיולא 

 לחלל שמי בגויים 
ַעשּ֙  ט י ְלַמַַ֣ען ָוַאִּ֨ י  ְשמִִּ֔ ִ֥ ְלתִּ ִ֖ם ְלֵעיֵנִ֥י ֵהֵח֛ל ְלבִּ  ְבתֹוָכֹ֑ם ֲאֶשר־ֵהַָ֣מה ַהגֹויִּ

ר י ֲאֶשִּ֨ ְעתִּ ם ֲאֵליֶהםּ֙  נֹוַדֵ֤ ַ֣יֵניֶהִ֔ ם  ְלֵע יָאִ֖ ֹוצִּ ֶרץ ְלהֵּֽ ם׃ ֵמֶאִ֥ יִּ ְצָרֵּֽ  מִּ
 

 

והוצאתי אותם 
 ממצרים

ם י יֵאִ֖ ֹוצִּ ם ֵמֶאֶַ֣רץ ָואֵּֽ ְצָרֹ֑יִּ ם  מִּ ֵאִ֖ ֲאבִּ ר׃ ָוֵּֽ ְדָבֵּֽ  ֶאל־ַהמִּ

 
 

  במדברהמסע 
 

 

חוקים להם  נתתי
 ומשפטים

ֶאֵתֵ֤ן יא י ָלֶהםּ֙  ָוֵּֽ קֹוַתִ֔ י  ֶאת־חֻׁ ְשָפַטִ֖ י ְוֶאת־מִּ  אֹוָתֹ֑ם הֹוַדְַ֣עתִּ
ר ה ֲאֶשִּ֨ ם אֹוָת֛ם ַיֲֵּֽעֶשִ֥ ָאָדִ֖ י ָהֵּֽ ם׃ ָוַחִ֥  ָבֶהֵּֽ

ֵ֤ם יב ואת השבת י ֶאת־ַשְבתֹוַתיּ֙  ְוַג ם ָנַתַ֣תִּ ְהיַֹ֣ות  ָלֶהִ֔ ֵּֽ ֹות לִּ ִ֖   ְלאִ֔ יֵניֶהֹ֑ם יֵבינִּ   וֵבֵּֽ
ַעת י  ָלַדֵ֕ ֛ י כִּ ִ֥ ם׃ ְיהָוִ֖ה ֲאנִּ  ְמַקְדָשֵּֽ

י  ַוַיְמרו־בִּ
ְשָרֵאל  ֵבית־יִּ
ְדָבר  ַבמִּ

י יג ל ַוַיְמרו־בִִּּ֨ ְשָרֵאַ֜ ית־יִּ ר ֵבֵּֽ ְדָבַ֗   ַבמִּ
י קֹוַתִּ֨ כו ְבחֻׁ א־ָהָלַ֜ ֵֹּֽ ְשָפַטַ֣י ל סו ְוֶאת־מִּ ה ֲאֶשר֩   ָמָאַ֗ ָאָדםּ֙  ֹאָתֵ֤ם ַיֲֵּֽעֶשִּ֨ ם יָוַחַ֣  ָהֵּֽ   ָבֶהִ֔

י ו ְוֶאת־ַשְבֹתַתִ֖ ְללַ֣ ד חִּ  ְמֹאֹ֑
 

 

 לכלותםועמדתי 
 במדבר

ר ְך ָוֵֹּֽאַמ֞ ְשֹפִּ֨ י לִּ ָ֧ ר ֲעֵליֶה֛ם ֲחָמתִּ ְדָבִ֖ ם׃ ַבמִּ  ְלַכלֹוָתֵּֽ
כדי לא , כיליתיולא 

 לחלל שמי בגויים
ֱעֶשִ֖ה יד י ְלַמַַ֣ען ָוֶאֵּֽ ֹ֑    ְשמִּ

י ֵ֤ ְלתִּ ּ֙  ְלבִּ ַ֣י ֵהֵחל ם ְלֵעיֵנ ים רֲאֶשִ֥   ַהגֹויִִּ֔ ִ֖ ֹוֵצאתִּ ם׃ הֵּֽ יֵניֶהֵּֽ  ְלֵעֵּֽ
 

 

והענשתי את יוצאי 
מצרים לבלתי בוא 
 אל הארץ

י טו ַ֗ י ְוַגם־ֲאנִּ י ָנָשָ֧אתִּ ֛ ם ָידִּ ְדָבֹ֑ר ָלֶהִ֖   ַבמִּ
 ֩ י ְלתִּ יא ְלבִּ ם ָהבִִּּ֨ י ֶאל־ָהָאֶַ֣רץ אֹוָתַ֜ תִּ   ֲאֶשר־ָנַתַ֗

ש ָחָלבּ֙  ָזַבֵ֤ת י  וְדַבִ֔ ִ֥ יא ְצבִּ ִ֖ ֹות׃ הִּ ֲאָרצֵּֽ  ְלָכל־ָהֵּֽ

 - - יש מהתימנים המסיימים כאן - - 

ַען טז הם המרו את פיכי  ְשָפַטַ֣י ַיַ֜ סו ְבמִּ   ָמָאַ֗
קֹוַתיּ֙  ו ְוֶאת־חֻׁ א־ָהְלכַ֣ ֵֹּֽ ם ל י  ָבֶהִ֔ ֵלֹ֑לו ְוֶאת־ַשְבתֹוַתִ֖  חִּ

י ֛ י כִּ ֲחֵרִ֥ ם ַאֵּֽ וֵליֶהִ֖ לֵּֽ ם גִּ ָבִ֥ ְך׃ לִּ  ֹהֵלֵּֽ

 
 

ולא כיליתי את כל 
 במדברהעם 

֛י ַוָתָָ֧חס יז םֲעלֵ  ֵעינִּ ַשֲחָתֹ֑ם יֶהִ֖ ֵּֽ י  מִּ יתִּ ָ֧ א־ָעשִּ ֵֹּֽ ר׃ ָכָלִ֖ה אֹוָת֛ם ְול ְדָבֵּֽ  ַבמִּ

השארתי את , אלא
וציוויתי , הבנים

אותם שלא לחזור 
 על חטאי אבותיהם

ר ֶאל־ְבֵניֶהםּ֙  ָוֵֹּֽאַמֵ֤ר יח ְדָבִ֔  ַבמִּ
י ֹוֵתיֶכםּ֙  ְבחוֵקֵ֤ כו ֲאבֵּֽ ם  ַאל־ֵתֵלִ֔ ְשְפֵטיֶהִ֖ רו ְוֶאת־מִּ ְשֹמֹ֑   ַאל־תִּ

ם וֵליֶהִ֖ לֵּֽ או׃ וְבגִּ ַטָמֵּֽ  ַאל־תִּ
יּ֙  יט ַ֣ה ֲאנִּ ם ְיהָו ֵהיֶכִ֔ י  ֱאֹלֵּֽ קֹוַתִ֖ י  ֵלֹ֑כו ְבחֻׁ ְשָפַטִ֥ ו ְוֶאת־מִּ ְמרִ֖ ו שִּ ֲעשִ֥ ם׃ ַוֵּֽ  אֹוָתֵּֽ
י כ   ַקֵדֹ֑שו ְוֶאת־ַשְבתֹוַתִ֖

ַ֣י ְלאֹותּ֙  ְוָהיֵ֤ו ם ֵבינִּ יֵניֶכִ֔ ַעת  וֵבֵּֽ י  ָלַדֵ֕ ֛ י כִּ ִ֥ ֵהי ְיהָוִ֖ה ֲאנִּ ם׃ֱאֹלֵּֽ  ֶכֵּֽ
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 הפטרת אמור

 טו עד סוף הפרקמפסוק , מדיחזקאל 

 
 .פסוק יב' פרק מזב תוומסתיימ 'מבפרק  ותהמתחיל, ת יחזקאל על בית המקדשונבואמלקוחה הפטרה זאת 

ועל כן היה סביר שהוא מתנבא על בית המקדש השני שאכן , לאחר חורבן המקדש הראשון, יחזקאל חי בגלות בבל

אלא שמידות ופרטים אחרים המתוארים בנבואותיו אלה אינן . בית הראשוןהחר חורבן הוקם כשבעים שנה לא

 . תואמות לא את המקדש הראשון ולא את השני

 .ל שהנביא מתכוון לבית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם"מסיבה זאת מקובל על חז

 .בהפטרתנו מדובר על עבודת הכהנים

 םיהתפקידו, חובותיהם, עבודת הכהנים בקודש פרק מד
  

בני צדוק ישרתו 
 במקדש' את ה

ֹוק  טו ַ֣י ָצדַ֗ ם ְבֵנ יִַּ֜ ים ַהְלוִּ ִּ֨ ֲהנִּ  ְוַהֹכֵּֽ
י  ָעַלִ֔ ּ֙ ֵמֵּֽ ְשָרֵאל ֹות ְבֵנֵּֽי־יִּ ְתעֵ֤ יּ֙ בִּ ְקָדשִּ ְשֶמֵֶ֤רת מִּ ו ֶאת־מִּ ְמרַ֜ ר ָשֵּֽ  ֲאֶשִּ֨

י  ְרֵתֹ֑נִּ ו ֵאַלִ֖י ְלָשֵּֽ ְקְרבִ֥  ֵהָ֛מה יִּ
יּ֙  יב לִּ ִ֥ י ְלַהְקרִּ ו ְלָפַנַ֗ ְמדַ֣ ם ְוָעֵּֽ ם ֲאֹדָנִ֥י   ֵחֶַ֣לב ָוָדִ֔ ִ֖ ֵּֽ הֹ יֱ ְנאֻׁ  ׃הוִּ

י טז ְקָדשִַּ֗ או ֶאל־מִּ ָמה ָיֹבַ֣ י  ֵהַ֜ ְרֵתֹ֑נִּ ִ֖י ְלָשֵּֽ ְלָחנִּ ו ֶאל־שֻׁ ְקְרבִ֥  ְוֵהָ֛מה יִּ
י׃ ֵּֽ ְשַמְרתִּ ו ֶאת־מִּ ְמרִ֖  ְוָשֵּֽ

 
 

  כללי לבוש לכהנים

בבואם לחצר 
 הפנימית

ָחֵצַ֣ר  יז ל־ַשֲעֵריּ֙ ֶהֵּֽ ה ְבבֹוָאםּ֙ ֶאֵּֽ יתְוָהָיַ֗ ימִִּ֔ ְלָבֹ֑שו  ַהְפנִּ ים יִּ ִ֖ ְשתִּ י פִּ ְגֵדִ֥  בִּ
ֶמר א־ַיֲעֶלֵ֤ה ֲעֵליֶהםּ֙ ֶצִ֔ ֵֹּֽ ְיָתה׃  ְול ית ָוָבֵּֽ ִ֖ ימִּ ר ַהְפנִּ ָחֵצִ֥ י ֶהֵּֽ ֲעֵר֛ ם ְבַשֵּֽ ְרָתַ֗  ְבָשֵּֽ

ם יח ְהיַ֣ו ַעל־רֹאָשִ֔ ֵּֽ יםּ֙ יִּ ְשתִּ י פִּ ֲאֵרֵ֤ ים  ַפֵּֽ ְשתִִּ֔ ְכְנֵסַ֣י פִּ ְהיִ֖ו ַעל־ָמְתֵניֶהֹ֑ם  ומִּ ֵּֽ  יִּ
א יַ  ִֹ֥ ו ַבָיֵַַּּֽ֖זע׃ל  ְחְגרִ֖

אל החצר  צאתםב
 החיצונה 

יצֹוָנה֮ ֶאל־ָהָעם֒  יט ֵּֽ ָחֵצַ֣ר ַהחִּ ה ֶאל־ֶהֵּֽ יצֹוָנַ֜ ֵּֽ ר ַהחִּ ָחֵצִּ֨ ְבֵצאָתם ֶאל־ֶהֵּֽ  וְ֠
ם  ם ָבִ֔ ַ֣ ְרתִּ ָמהּ֙ ְמָשֵּֽ ם ֲאֶשר־ֵהִּ֨ ְגֵדיֶהַ֗ ו ֶאת־בִּ ְפְשטַ֣  יִּ

ֶדש ת ַהֹקֹ֑ ְשֹכַ֣ ֵּֽ ם ְבלִּ ִ֥יחו אֹוָתִ֖ נִּ  ְוהִּ
ְבשוּ֙ בְ  יםְוָלֵּֽ ִ֔ ים ֲאֵחרִּ ַ֣ ם׃  ָגדִּ ְגֵדיֶהֵּֽ ו ֶאת־ָהָעִ֖ם ְבבִּ א־ְיַקְדשִ֥ ֵֹּֽ  ְול

 
 

 איסורים
 

חו כ שיער הראש א ְיַגֵלִ֔ ַֹ֣ א ְיַשֵלֹ֑חו  ְורֹאָשםּ֙ ל ַֹ֣ ַרע ל ם׃  וֶפִ֖ אֵשיֶהֵּֽ ו ֶאת־ָרֵּֽ ְכְסמִ֖ ֹום יִּ  ָכסִ֥

ו ָכל־ֹכֵהֹ֑ן כא יין ְשתִ֖ א־יִּ ֵֹּֽ ן ל ִַּ֥֖יִּ ָחֵצִ֥   ְוַי ם ֶאל־ֶהֵּֽ ית׃ְבבֹוָאִ֖ ֵּֽ ימִּ  ר ַהְפנִּ

ה כב נישואים ֹ֑ים   ְוַאְלָמָנהּ֙ וְגרוָשִ֔ ם ְלָנשִּ ו ָלֶהִ֖ ְקחִ֥ א־יִּ ֵֹּֽ  ל
ת ם־ְבתוֹלַ֗ י אִּ ַ֣ ל   כִּ ְשָרֵאִ֔ ַרעּ֙ ֵבַ֣ית יִּ ֶזִּ֨  מִּ

ה ַ֣ה ַאְלָמָנִ֔ ְהֶי ֵּֽ ַאְלָמָנהּ֙ ֲאֶשַ֣ר תִּ חו׃  ְוָהֵּֽ ָקֵּֽ ן יִּ ֹכֵהִ֖  מִּ
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  הנהגת העם

י י כג הלכההוראת  ַ֣ וְוֶאת־ַעמִּ ל  ֹורִ֔ ֶדש ְלֹחֹ֑ ין ֹקִ֖ ם׃  ֵבִ֥ ֵּֽ עֻׁ ֹודִּ ֹור יֵּֽ א ְלָטהִ֖  וֵבין־ָטֵמִ֥

ו  כד שפיטה יב ֵהִָּ֚מה ַיֵַּֽעְמדַ֣ ַ֗ ט (לשפט)ְוַעל־רִּ ְשָפִ֔ י   ְלמִּ ְשָפַטִ֖ ֹ֑הו (ושפטהו)ְבמִּ ְשְפטֻׁ  יִּ

מועדים ה שמירת
 שבתותהו

רו ְשֹמִ֔ י יִּ ֹוֲעַדַ֣ ֹקַתיּ֙ ְבָכל־מֵּֽ ֹוֹרַתֵ֤י ְוֶאת־חֻׁ שו׃  ְוֶאת־תֵּֽ י ְיַקֵדֵּֽ  ְוֶאת־ַשְבתֹוַתִ֖
 

 

  טהרה

ם כה טומאת מת ֹוא ְלָטְמָאֹ֑ה   ְוֶאל־ֵמַ֣ת ָאָדִ֔ א ָיבִ֖ ִֹ֥  ל
ח  ת ְלָאַ֗ ן וְלַבַ֜ ְלֵאם וְלֵבִּ֨ ב וְ֠ ם־ְלָאָ֡ י אִּ ַ֣  כִּ

או׃ ַטָמֵּֽ יש יִּ ִ֖ ה ְלאִּ ר־לֹא־ָהְיָתִ֥  וְלָא֛חֹות ֲאֶשֵּֽ
ֹו כו ֳהָרתֹ֑ י ָטֵּֽ ֲחֵרִ֖ ים  ְוַאֵּֽ ִ֖ ְבַעִ֥ת ָימִּ ֹו׃ שִּ ְסְפרו־לֵּֽ  יִּ
ֶדש כז יתּ֙ ְלָשֵרַ֣ת ַבֹקִ֔ ימִּ ָחֵצֵ֤ר ַהְפנִּ ֶדש ֶאל־ֶהֵּֽ ֹו ֶאל־ַהֹקַ֜  וְביֹום֩ ֹבאִּ֨

ֹו יב ַחָטאתֹ֑ ִ֖ ם ֲאֹדָנִ֥י   ַיְקרִּ ִ֖ ֵּֽ הֹ יֱ ְנאֻׁ  ׃ הוִּ
 

 

 הכהנים זכויות
 

 
 

 נחלתם' ה
 ואחוזתם

הכח  ַנֲחָלִ֔ ְיָתֵ֤ה ָלֶהםּ֙ ְלֵּֽ י ַנֲֵּֽחָלָתֹ֑ם  ְוָהֵּֽ ִ֖  ֲאנִּ
ָזַ֗  לַוֲֵּֽאחֻׁ ְשָרֵאִ֔ ְתנֵ֤ו ָלֶהםּ֙ ְביִּ א־תִּ ֵֹּֽ ם׃  ה ל ָזָתֵּֽ י ֲאחֻׁ ִ֖  ֲאנִּ

מתנות [ ולכן]
 כהונה

ם כט ָאָשִ֔ ַחָטַ֣את ְוָהֵּֽ ְנָחהּ֙ ְוַהֵּֽ ום  ַהמִּ אְכלֹ֑ ֵֹּֽ ָמה י  ֵהִ֖
ל ְשָרֵאִ֖ ֶרם ְביִּ ְהֶיֵּֽה׃  ְוָכל־ֵחִ֥ ֵּֽ ם יִּ  ָלֶהִ֥

ל  ל וֵרי ֹכַ֜ כִּ֨ ית֩ ָכל־בִּ  ְוֵראשִּ
כֹ  ל מִּ וַמת ֹכַ֗ םְוָכל־ְתרַ֣ ֹוֵתיֶכִ֔ ּ֙ ְתרומַ֣ ֹ֑ה  ל ְהֶי ֵּֽ ִ֖ים יִּ ֲהנִּ  ַלֹכֵּֽ

ן ְתנַ֣ו ַלֹכֵהִ֔ ֹוֵתיֶכםּ֙ תִּ סֵּֽ ית ֲערִּ ֵ֤ ָך׃  ְוֵראשִּ ִ֥יַח ְבָרָכִ֖ה ֶאל־ֵביֶתֵּֽ  ְלָהנִּ
 

 

ה לא נבלה וטרפה ן־ַהְבֵהָמֹ֑ה  ָכל־ְנֵבָלהּ֙ וְטֵרָפִ֔ ֹוף ומִּ ן־ָהעִ֖ ים׃   מִּ ֵּֽ ֲהנִּ ו ַהֹכֵּֽ אְכלִ֖ ֵֹּֽ א י ִֹ֥  {פ}ל
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 הפטרת בהר
 .זכ –ו , ירמיהו לב :הספרדים והאשכנזים מפטירים להלן

֛י" בירמיהו התימנים וקהילות לוב מפטירים זִּ עֻׁ ָ֧י וָמֵּֽ זִּ ה עֻׁ שהיא  ,"ְיהָו֞

 .לספרדים והאשכנזים" יבחוקות"הפטרת 

 

 'במצוות ה, ירמיהו קונה שדה בענתות ירמיהו

ֹ֑הו  ו פרק לב ְרְמָי ִֹ֖אֶמר יִּ  ַוי
ר׃ ָהָיִ֥ה ְדַבר־ְיהָוִ֖   ה ֵאַלִ֥י ֵלאֹמֵּֽ

ְדָךִ֔  ז הנבואה םּ֙ ֹדֵּֽ ל ֶבן־ַשלֻׁ ַ֣ה ֲחַנְמֵאַ֗ ֵנ ר   הִּ א ֵאֶלִ֖יָך ֵלאֹמֹ֑  ָבִ֥
ֹות ֲעָנתִ֔ יּ֙ ֲאֶשַ֣ר ַבֵּֽ ַ֣ה ְלָךַ֗ ֶאת־ָשדִּ ֹות׃  ְקֵנ ְקנֵּֽ ָלִ֖ה לִּ ט ַהְגאֻׁ ְשַפִ֥ י ְלָ֛ך מִּ ִ֥  כִּ

 
 

י כִּ  ח התגשמות הנבואה ַ֜ ל ֶבן־ֹדדִּ ַלי ֲחַנְמֵאִּ֨ א ֵאְ֠ ַֹ֣  ְדַבַ֣ר ְיהָוה֮ ֶאל־ֲחַצַ֣ר ַהַמָטָרה֒ ַוָיב
י ַֹ֣אֶמר ֵאַלָ֡ ֹות   ַוי ֲעָנתַ֜ י ֲאֶשר־ַבֵּֽ ִּ֨ א ֶאת־ָשדִּ ַ֣ה ָנְ֠ ין  ֲאֶשַ֣ר ְקֵנ ְנָימִַּ֗  ׀ ְבֶאֶַ֣רץ בִּ

ָלִ֖ה ָש֛ה וְלָךִ֥ ַהְגאֻׁ ְשַפָ֧ט ַהְירֻׁ י־ְלָ֞ך מִּ ֵּֽ  ְקֵנה־ָלְֹ֑ך   כִּ
ע וא׃  ָוֵֵּֽאַדֵ֕ י ְדַבר־ְיהָוִ֖ה הֵּֽ ִ֥  כִּ

 
 

הט  ת השדהקניי ֶאְקֶנהּ֙ ֶאת־ַהָּׂשֶדִ֔ ֹות   ָוֵּֽ ֲעָנתֹ֑ י ֲאֶשַ֣ר ַבֵּֽ ִ֖ ל ֶבן־ֹדדִּ  ֵמֵא֛ת ֲחַנְמֵאִ֥

ֶסף  ֶסף׃  ָוֵֶּֽאְשְקָלה־לֹוּ֙ ֶאת־ַהֶכִ֔ ה ַהָכֵּֽ ֲעָשָרִ֥ ים ַוֵּֽ ִ֖ ְבָעִ֥ה ְשָקלִּ  שִּ
ם י  ֶפרּ֙ ָוֵֶּֽאְחֹתִ֔ ב ַבֵסִּ֨ ֶאְכֹתֵ֤ ים  ָוֵּֽ ֹ֑ ָאֵעִ֖ד ֵעדִּ ל ַהֶכִֶ֖סף  ָוֵּֽ ֶאְשֹקִ֥ ם׃ ָוֵּֽ אְזָנֵַּּֽ֖יִּ ֵֹּֽ  ְבמ

ֹ֑היא  ְקָנ ח ֶאת־ֵסֶַ֣פר ַהמִּ וי׃  ָוֵֶּֽאַקִ֖ ים ְוֶאת־ַהָגלֵּֽ ִ֖ קִּ חֻׁ ְצָוִ֥ה ְוַהֵּֽ ָח֛תום ַהמִּ  ֶאת־ֶהֵּֽ
ָיה֮ ֶבן־ַמְחֵסָיה֒ יב  וְך ֶבן־ֵנֵַּּֽ֖רִּ ה ֶאל־ָברַ֣ ְקָנַ֗ ן ֶאת־ַהֵסֶַ֣פר ַהמִּ ֶאֵת֞  ָוֵּֽ

י ִ֔ ים  ְלֵעיֵניּ֙ ֲחַנְמֵאַ֣ל ֹדדִּ ִ֔ ֵעדִּ ֹ֑ה   וְלֵעיֵניּ֙ ָהֵּֽ ְקָנ ים ְבֵסֶַ֣פר ַהמִּ ִ֖ ְתבִּ  ַהֹכֵּֽ
ים ִ֔ ה׃  ְלֵעיֵניּ֙ ָכל־ַהְיהודִּ ר ַהַמָטָרֵּֽ ֲחַצִ֥ ים ַבֵּֽ ִ֖ ְשבִּ  ַהֹיֵּֽ

 

וְך יג ֲאַצֶוהּ֙ ֶאת־ָברִ֔ ר׃  ָוֵּֽ ם ֵלאֹמֵּֽ יֵניֶהִ֖  ְלֵעֵּֽ
ושמירת  תיעוד

 המסמכים
ל  יד ְשָרֵאַ֗ ֹות ֱאֹלֵהַ֣י יִּ ה ְצָבאַ֜ ה־ָאַמר֩ ְיהָוִּ֨  ֹכֵּֽ

ֹוַח ֶאת־הַ  ֶלה ָלקַ֣ ים ָהֵאָ֡ ַ֣  ְסָפרִּ
ה ה ַהֶזַ֜ ְקָנִּ֨ ום  ֵאַ֣ת ֵסֶפר֩ ַהמִּ ה   ְוֵאַ֣ת ֶהָחתַ֗ ת ֵסֵֶ֤פר ַהָגלויּ֙ ַהֶזִ֔  ְוֵאִּ֨

י־ָחֶֹ֑רש ְכלִּ ם בִּ ים׃   וְנַתָתִ֖ ֵּֽ ים ַרבִּ ִ֥ ו ָימִּ ַען ַיֵַּֽעְמדִ֖  {ס}ְלַמִ֥
ְשָרֵאֹ֑ל טו ֹות ֱאֹלֵהַ֣י יִּ ה ָאַמ֛ר ְיהָוִ֥ה ְצָבאִ֖ י ֹכִ֥ ַ֣  כִּ

ו  ָקנִ֥ ֹוד יִּ את׃ עַ֣ ֵֹּֽ ֶרץ ַהז ים ָבָאִ֥ ִ֖ ֹות וְכָרמִּ ים ְוָשדִ֥ ֛  {פ}ָבתִּ
 

 

ֹ֑ה טז  תפילת ירמיהו ֶאְתַפֵלִ֖ל ֶאל־ְיהָו  ָוֵּֽ
ה ְקָנִ֔ יּ֙ ֶאת־ֵסֶַ֣פר ַהמִּ תִּ י תִּ ֲחֵרֵ֤ ר׃  ַאֵּֽ ִ֖ה ֵלאֹמֵּֽ ָי ַּ֖רִּ וְך ֶבן־ֵנֵּֽ  ֶאל־ָברִ֥

ַ֣י  יז     ה֒ וִּ הֹ יֱ ֲאָהה֮ ֲאֹדָנ
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ַ֣ה ' גדולת ה ֵנ יתָ  הִּ ֶרץ   ׀ ַאָתַ֣ה ָעשִַּ֗ םּ֙ ְוֶאת־ָהָאִ֔ יִּ  ֶאת־ַהָשַמִּ֨
ֹול ֲחָךּ֙ ַהָגדִ֔ ֹ֑ה   ְבֹכֵּֽ ְזֹרֲעָךִ֖ ַהְנטוָי ֵּֽ  ובִּ

ר׃ ְמָךִ֖ ָכל־ָדָבֵּֽ ָפֵלִ֥א מִּ א־יִּ ֵֹּֽ  ל
דרכי הנהגתו את 
 בני האדם

ים יח ֲאָלפִִּ֔ ֶסדּ֙ ַלֵּֽ ֶשה ֶחִּ֨ ֹות  ֹעֵ֤ ן ָאבִ֔ ֲחֵריֶהֹ֑ם  וְמַשֵלםּ֙ ֲעֹוַֹ֣ ם ַאֵּֽ יק ְבֵניֶהִ֖  ֶאל־ֵחִ֥
ֹור ָהֵאֵ֤ל בִ֔ ּ֙ ַהגִּ ֹו׃  ַהָגדֹול ֹות ְשמֵּֽ  ְיהָוִ֥ה ְצָבאִ֖

היט  ֵעָצִ֔ ּ֙ ָהֵּֽ ֹ֑ה   ְגֹדל ָי ילִּ ֵּֽ ב ָהֲעלִּ  ְוַרִ֖
ֹות חַ֗ ַ֣יָך ְפקֻׁ ם   ֲאֶשר־ֵעיֶנ ַ֣י ָאָדִ֔  ַעל־ָכל־ַדְרֵכיּ֙ ְבֵנ
יו ְדָרָכִ֔ ישּ֙ כִּ יו׃  ָלֵתֵ֤ת ְלאִּ ֲעָלָלֵּֽ י ַמֵּֽ ִ֖ ְפרִּ  ְוכִּ

' הטובות שעשה ה
 לישראל

ְמתָ כ  ה ֲאֶשר־ַשְ֠ םּ֙ ַעד־ַהיַֹ֣ום ַהֶזִ֔ יִּ ְצַרִּ֨ ֶרץ־מִּ ים ְבֶאֵּֽ ֵ֤ ְפתִּ ֹות וֹמֵּֽ  ֹאתִּ֨
ָאָדֹ֑ם ל וָבֵּֽ ְשָרֵאִ֖ ם ַכיִֹ֥ום ַהֶזֵּֽה׃  וְביִּ ֲעֶשה־ְלָךִ֥ ֵשִ֖  ַוַתֵּֽ

ם כא  יִּ ְצָרֹ֑ ל ֵמֶאֶַ֣רץ מִּ ְשָרֵאִ֖  ַוֹתֵצ֛א ֶאת־ַעְמָךִ֥ ֶאת־יִּ
ים ֹוְפתִַּ֗ ֹות וְבמֵּֽ ֵ֤ד ֲחָזָקהּ֙ וְבֶאזְ   ְבֹאתַ֣ הוְבָי ֹוַע ְנטוָיִ֔ ֹול׃  רַ֣ א ָגדֵּֽ  וְבמֹוָרִ֖

את כב ִֹ֔ ֵתֵ֤ן ָלֶהםּ֙ ֶאת־ָהָאֶַ֣רץ ַהז ם ָלֵתַ֣ת ָלֶהֹ֑ם  ַותִּ ֲאבֹוָתִ֖ ְעָת ַלֵּֽ ְשַבִ֥  ֲאֶשר־נִּ
ש׃ ת ָחָלִ֖ב וְדָבֵּֽ  ֶאֶ֛רץ ָזַבִ֥

-  - - יש המסיימים כאן - - 

ועם ישראל לא 
 'ה שמעו בקול

ה כג ו ֹאָתַ֗ ְרשַ֣ ֵּֽ או ַויִּ   ַוָיֹבַ֜
ָךּ֙  ו ְבקֹוֶלִּ֨ א־ָשְמעֵ֤ ֵֹּֽ כו  (ובתרותך)ְול א־ָהָלִ֔ ֵֹּֽ ְתָךַ֣ ל  וְבתֹוָרֵּֽ

ו  א ָעשֹ֑ ַֹ֣ ֹות ל ֲעשִ֖ ָ֧יָתה ָלֶה֛ם ַלֵּֽ וִּ ר צִּ  ֵאת֩ ָכל־ֲאֶשִּ֨
והעונש שבא 
 :עליהם

ם את׃  ַוַתְקֵרַ֣א ֹאָתִ֔ ֵֹּֽ ָרָעִ֖ה ַהז ת ָכל־ָהֵּֽ  ֵאִ֥

ביד  ההעיר ניתנ
כדבר , כשדיםה

 הנבואה

ַ֣ה ַהֹסֵּֽ כד  ֵנ ֹותהִּ יר֮ ְלָלְכָדה֒   ְללַ֗  ָבַ֣או ָהעִּ
ה ְתָנַ֗ ַ֣יר נִּ יָה  ְוָהעִּ ים ָעֶלִ֔ ַ֣ ְלָחמִּ יםּ֙ ַהנִּ ֵ֤ד ַהַכְשדִּ  ְבַי

ָרָעִ֖ב ְוַהָדֶֹ֑בר  ֶרב ְוָהֵּֽ ְפֵנ֛י ַהֶחִ֥  מִּ
ה׃ ְנָךִ֥ ֹרֶאֵּֽ ַבְ֛רָת ָהָיִ֖ה ְוהִּ ר דִּ  ַוֲֵּֽאֶשִ֥

 
 

 [:והשאלה]
אמרת  וכיצד אפוא

 ?לי לקנות השדה

ַ֣יה אָ ְוַאתָ֞ כה  ההֹֹ יֱ  ַמְֵ֤רָת ֵאַליּ֙ ֲאֹדָנ ִ֔   וִּ
ים ֹ֑ ַ֣ד ֵעדִּ ה ַבֶכִֶ֖סף ְוָהֵע   ְקֵנֵּֽה־ְלָךָ֧ ַהָּׂשֶד֛

ים׃  ֵּֽ ְתָנִ֖ה ְבַיִ֥ד ַהַכְשדִּ יר נִּ ִ֥  {ס}ְוָהעִּ
יּ֙ ְדַבר־ְיהָוִ֔הכו  'תשובת ה ְַּ֖יהִּ ר׃  ַוֵּֽ ְרְמָיִ֖הו ֵלאֹמֵּֽ ל־יִּ  ֶאֵּֽ

ה כז ַ֣י ְיהָוִ֔ ֵנהּ֙ ֲאנִּ י ָכל־ָבָשֹ֑   הִּ י   רֱאֹלֵהִ֖ נִּ ֶמִ֔ מִּ ר׃  הֲֽ ָפֵלִ֖א ָכל־ָדָבֵּֽ  יִּ
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  והספרדיםהאשכנזים כמנהג  קותיח  הפטרת ב

 יד,יז -יט ,ירמיהו טז 

 [המשךראה בם ומנהג התימני]

 כעומדים כל אחד בפני עצמושנראים  [רצופים]קטעים  חמישהלפנינו 

  זטפרק 

  'הגויים יכירו בה

֛י ו יט  זִּ עֻׁ ָ֧י וָמֵּֽ זִּ ה עֻׁ י ְביַֹ֣ום ָצָרֹ֑ה ְיהָו֞ ִ֖  ְמנוסִּ
יָך  ֶרץ ֵאֶלַ֗ ַאְפֵסי־ָאִ֔ אוּ֙ ֵמֵּֽ ֵ֤ם ָיֹבִּ֨ ו   גֹויִּ אְמרַ֗ ֵֹּֽ  ְוי

ינו ו ֲאבֹוֵתִ֔ ֶקרּ֙ ָנֲחלַ֣ יל׃  ַאְך־ֶשִּ֨ ֵּֽ ם מֹועִּ ין־ָבִ֥ ֶבל ְוֵאֵּֽ  ֶהִ֖
ים כ ֹ֑ ם ֱאֹלהִּ ֹו ָאָדִ֖ ים׃  ֲהַיֲֵּֽעֶשה־לִ֥ ֵּֽ א ֱאֹלהִּ ִֹ֥ ָמה ל  ְוֵהִ֖

ם כא  יָעִ֔ ֹודִּ ַ֣י מֵּֽ ְננִּ את  ָלֵכןּ֙ הִּ ִֹ֔ י  ַבַפַַ֣עם ַהז ֹ֑ וָרתִּ י ְוֶאת־ְגבֵּֽ ִ֖ יֵעִ֥ם ֶאת־ָידִּ ֹודִּ  אֵּֽ
י ְיהָוֵּֽה׃  ִ֥ י־ְשמִּ ֵּֽ ו כִּ  {ס}ְוָיְֵַּּֽ֖דעִ֖

  פרק יז

, חטאת יהודה
 והעונש

הא  יר ַחַטַ֣את ְיהוָדַ֗ ֹ֑ ֶרן ָשמִּ ֹפַ֣ ִ֖ל ְבצִּ  ְכתוָב֛ה ְבֵעִ֥ט ַבְרֶז

ם חטאת יהודה ָבִ֔ וַח לִּ ם׃וְלַקְרנִ֖   ֲחרוָשהּ֙ ַעל־לַ֣ ֹוֵתיֶכֵּֽ ְזְבחֵּֽ  ֹות מִּ
ם ב ְזְבחֹוָתִ֔ ר ְבֵניֶהםּ֙ מִּ ְזֹכֵ֤ ָֹּ֑֣ן  כִּ ֲעָנ ַ֣ץ ַרֵּֽ ם ַעל־ֵע ֵריֶהִ֖ ֹות׃   ַוֲאֵשֵּֽ ֹות ַהְגֹבהֵּֽ  ַעִ֖ל ְגָבעִ֥

ה ג העונש שיבואו יּ֙ ַבָּׂשֶדִ֔ יָך ָלַבַ֣ז ֶאֵתֹ֑ן   ֲהָררִּ ֹוְצרֹוֶתִ֖ יְלָךִ֥ ָכל־אֵּֽ  ֵחֵּֽ
יָך ֹמֶתֵ֕  יָך׃ְבַחָטִ֖את ְבָכל־ְגבוֶלֵּֽ   ָבֵּֽ

ְך  ד  י ָלִ֔ ְתָךּ֙ ֲאֶשַ֣ר ָנַתַ֣תִּ ַנֲחָלֵּֽ ה וְבָךּ֙ מִּ ַמְטָתַ֗  ְוָשֵּֽ
יָך ְיֶבִ֔ יָךּ֙ ֶאת־ֹאַ֣ ֲעַבְדתִִּּ֨ א־ָיָדְֹ֑עָת   ְוַהֵּֽ ֵֹּֽ ֶרץ ֲאֶשַ֣ר ל  ָבָאִ֖

ד׃  י ַעד־עֹוָלִ֥ם תוָקֵּֽ ִ֖ ם ְבַאפִּ י־ֵא֛ש ְקַדְחֶתִ֥ ֵּֽ  {ס}כִּ
 

 

ה ה 'ביטחון בה ה ֹכַ֣  ׀ ָאַמַ֣ר ְיהָוַ֗

 חשר יבטהגבר א
 באדם

ם ָאָדִ֔ ְבַטַ֣ח ָבֵּֽ ֶברּ֙ ֲאֶשַ֣ר יִּ ור ַהֶגִּ֨ ֹו   ָארֵ֤ ר ְזֹרעֹ֑ ם ָבָשִ֖  ְוָשִ֥
ֹו׃ בֵּֽ ור לִּ ן־ְיהָוִ֖ה ָיסִ֥  ומִּ

ה ו ֲעָרָבִ֔ ַ֣ר ָבֵּֽ ֹוב  ְוָהָיהּ֙ ְכַעְרָע ַ֣בֹוא טֹ֑ י־ָי ֵּֽ ה כִּ ְרֶאִ֖ א יִּ ִֹ֥  ְול
ר ְדָבִ֔ יםּ֙ ַבמִּ א ֵתֵשֵּֽ   ְוָשַכֵ֤ן ֲחֵררִּ ִֹ֥ ה ְול ֶרץ ְמֵלָחִ֖  {ס}ב׃ ֶאִ֥

 חהגבר אשר יבט
 'בה

ֶבר ז וְך ַהֶגִ֔ ֹ֑ה  ָברַ֣ יהָו ח ַבֵּֽ ְבַטִ֖ ר יִּ ֹו׃   ֲאֶשִ֥ ְבַטחֵּֽ  ְוָהָיִ֥ה ְיהָוִ֖ה מִּ
ַ֣ץ ח ה ְכֵע ם ְוָהָי֞ יִּ ול ַעל־ַמַ֗ יו    ׀ ָשתַ֣ ָרָשִ֔ ּ֙ ְיַשַלַ֣ח ָשֵּֽ  ְוַעל־יוַבל

א  ֵֹ֤ ְרֶאהּ֙  (ירא)ְול ם יִּ ַ֣בֹא ֹחִ֔ י־ָי ָֹּ֑֣  כִּ ֲעָנ  ן ְוָהָיִ֥ה ָעֵלִ֖הו ַרֵּֽ
ג ְדָאִ֔ א יִּ ַֹ֣ ֶרתּ֙ ל ֵ֤ת ַבֹצִּ֨ ְשַנ י׃  ובִּ רִּ ֹות ֶפֵּֽ ֲעשִ֥ יש ֵמֵּֽ ִ֖ א ָימִּ ִֹ֥  ְול

[ אין לבטוח באדם]
, כי הלב מטעה

 רואה ללב' וה

וא ט ַ֣ש הֹ֑ ל ְוָאנֻׁ ֹכִ֖ ב ַהֵל֛ב מִּ נו׃   ָעֹקִ֥ ַָּ֖דֶעֵּֽ י ֵיֵּֽ ִ֖  מִּ
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ר ֵלִ֖ב ֹבֵחַ֣ן ְכָליֹֹ֑ות י ָ֧י ְיהָו֛ה ֹחֵקִ֥  ֲאנִּ
ישּ֙  ְדָרָכִ֔  (וכדרכ)ְוָלֵתֵ֤ת ְלאִּ יו׃   ויכִּ ֲעָלָלֵּֽ י ַמֵּֽ ִ֖ ְפרִּ  {ס}כִּ

  

  'הסרים מדבר ה

המתעשר גורל 
 שלא ביושר 

ד יא א ָיָלִ֔ ַֹ֣ א ָדַגרּ֙ ְול ְשָפֹ֑ט  ֹקֵרֵ֤ א ְבמִּ ַֹ֣ ֶשר ְול ֶשה ֹעִ֖  ֹעִ֥
י  ֵ֤ ֲחצִּ נויָימָ  (ימו)ַבֵּֽ ּ֙ ַיֵַּֽעְזֶבִ֔ ל׃  ו ְהֶיִ֥ה ָנָבֵּֽ ֵּֽ ֹו יִּ יתִ֖ ֲחרִּ  וְבַאֵּֽ

 
ֹוד יב ֵסַ֣א ָכבִ֔ ֹוןמָ   כִּ אשֹ֑ רִּ ֹום ֵמֵּֽ נו׃  רִ֖ ְקָדֵשֵּֽ ֹום מִּ  ְמקִ֖

 [ ובאופן כללי]
הסרים גורל כל 

 'מדבר ה

ה יג ּ֙ ְיהָוִ֔ ְשָרֵאל ֵ֤ה יִּ ְקֵו שו   מִּ יָך ֵיֹבֹ֑ ְזֶבִ֖  ָכל־ֹעֵּֽ
בו ְוסוַריּ֙  (יסורי) ָכֵתִ֔ ִ֖ים   ָבָאֶַ֣רץ יִּ ם־ַחיִּ יִּ ֹור ַמֵּֽ ְז֛בו ְמקִ֥ י ָעֵּֽ ִ֥  {פ}ֶאת־ְיהָוֵּֽה׃  כִּ

 
 

 ושאפתיחה לנ]
שסיומו  ,חדש

 [בפסוק יח
א יד י ְיהָוהּ֙ ְוֵאַָ֣רֵפִ֔ ָוֵשָֹ֑עה  ְרָפֵאֵ֤נִּ י ְואִּ יֵעִ֖נִּ ֹושִּ ָתה׃  הֵּֽ י ָאֵּֽ ִ֖ ָלתִּ י ְתהִּ ִ֥  כִּ

 

 
 

קותי הפטרת ב  ם התימניכמנהג ח 

 כז-א, חזקאל לדי 

 

 
 והבטחה לעתיד [הרועים] חטאי המנהיגות

 יחזקאל
 

י  א פרק לד ַלַׁ֥ ֖ה א  י ְדַבר־ְיהו  ר׃ ַוְיִהַׁ֥ אמ ֹֽׁ  ל 

י  א ַעל־רֹוע  ִהנ ב 
ל א   ִיְשר 

ם  ב ָ֕ ד  ָ֑ל  ֶבן־א  א  ֹּ֣י ִיְשר  א ַעל־רֹוע  ֖ ים  ִהנ ב  ִע֜ ר  ֹֽׁ ם ל  יֶהָ֨ ְ֩ ֲאל  ַמְרת  ֹֽׁ ֹּ֣א ְוא  ב   ִהנ 

 
 

 פניה לרועים
 [בגוף שני]

ַמֹּ֣ר ה א  ה  כ ַׁ֥ ֹּ֣י ְיהִוָ֗ נ   ׀ ֲאד 

 
 

, את העם תםהזנח
ולא  ,ניצלתם אותו

 ודאגתם ל

י־ ֹֽׁ ע  ֹוי ר  ם הֵ֤ ִעֹּ֣ים אֹות ָׁ֔ יּו֙ ר  ל֙ ֲאֶשֵ֤ר ה  א  ים׃  ִיְשר  ִעֹֽׁ ר  ֹֽׁ אן ִיְר֖עּו ה  ֹוא ַהצ ָׁ֔  ֲהלֹּ֣
לּו֙  ג ֵֶ֤לב ת אכ ָ֨ שּו  ֶאת־ַהח  ָ֑חּו  ְוֶאת־ַהֶצֶֹּ֣מר ִתְלב ָׁ֔ ה ִתְזב  ֖  ַהְבִריא 

ּו׃  א ִתְרעֹֽׁ אן ל ַׁ֥  ַהצ ֖
ם  ד א ִחַזְקֶת֜ ת־ַהַנְחלֹותְ֩ ל ָ֨ א־ִר  ֶאֹֽׁ ֹּ֣ה ל ֹֽׁ חֹול  ם ְוֶאת־ַהֹֽׁ אֶתָ֗  פ 

ם  א ֲחַבְשֶתָׁ֔ ֶרת֙ ל ֹּ֣ ם   ְוַלִנְשֶבָ֨ ֶתָׁ֔ ב  ֹֽׁ א ֲהש  ַחת֙ ל ֹּ֣  ְוֶאת־ַהִנַדָ֨
א ִבַקְשֶתָ֑ם  ֶדת ל ֹּ֣ ֶב֖ א  ֹֽׁ  ְוֶאת־ה 

ֶרך׃  ֹֽׁ ם ּוְבפ  ֖ ת  ם א  ה ְרִדיֶתַׁ֥ ִ֛ ְזק   ּוְבח 
הצאן  –וכתוצאה 

 נפוץ לכל עבר
ָ֑ה  ה ֶע ינ ה ִמְבִלֹּ֣י ר  ַ֧ינ ה ְלא   ַוְתפּוֶצ֖ ְהֶי ינ ה׃ ַוִתֹֽׁ ה ַוְתפּוֶצֹֽׁ ֶד֖ ַׁ֥ת ַהש  ל־ַחַי ִ֛ה ְלכ   ְכל 
ים  ו ִרָׁ֔ ל־ֶהֹּ֣ה  ּו צ אִני֙ ְבכ  ָ֑ה  ִיְשגֵ֤ מ  ֹּ֣ה ר  ל־ִגְבע   ְוַע֖ל כ 

י  צּו צ אִנָׁ֔ ֶרץ֙ נ פ ֹּ֣ א ָ֨ ֵ֤י ה  ל־ְפנ  ל כ  ש׃  ְוַעָ֨ ֹֽׁ ין ְמַבק  ַׁ֥ ש ְוא  ֖ ין דֹור  ַׁ֥  ְוא 
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 םכזנחתהבגלל ו
 את העם

ים  ז ִעָׁ֔ ֹּ֣ן ר  כ  ֹֽׁה׃  ִשְמ֖עּו ל  ר ְיהו   ֶאת־ְדַבַׁ֥

בגוף , חטאיהם]
 [שלישי

ִני ְנֻאֹּ֣ם ח ה  ַחי־א ֜ ֹּ֣י ְיהִוָ֗ נ   ׀ ֲאד 
ֹּ֣י ֹות־צ אִנ ַֹּ֣ען ֱהיֹֽׁ א ַי ֶדה֙  ִאם־ל ֹּ֣ ֵ֤ת ַהש  ל־ַחַי ה ְלכ  ְכל ֜ י ְלא  ְהֶיינ הְ֩ צ אִנָ֨ ז ַוִתֹֽׁ ַבִ֡ ׀ ל 

ה  ֶעָׁ֔ ֹּ֣ין ר  א  ָ֑י  מ  ַע֖י ֶאת־צ אִנ ּו ר  ְרשַׁ֥ א־ד   ְול ֹֽׁ
ר   ֹֽׁ ּו ה  ם ַוִיְרעֵ֤ ּו׃  ִעים֙ אֹות ָׁ֔ עֹֽׁ א ר   ְוֶאת־צ אִנ֖י ל ַׁ֥

 
 

 ,לכן
 :זאת אעשה

ים  ט ִעָׁ֔ ר  ֹֽׁ ן֙ ה  כ  ֹֽׁה׃  ל   ִשְמ֖עּו ְדַבר־ְיהו 
ה  י ֹּ֣י ְיהִוָ֗ נ  ר ֲאד  ַמַ֞ ה־א   כ ֹֽׁ

 
 

גוף הרועים ב]
אוציא את : [שלישי
ואציל , םמיד הצאן

 הםמאתו 

ים  ִע֜ ר  ל־ה  י ֶאֹֽׁ ֹּ֣י מִ  ִהְנִנָ֨ י ֶאת־צ אִנ ַרְשִתַ֧ ד  םְוֹֽׁ ָ֗ ד  אן   י  ֹות צ ָׁ֔ ְרעֹּ֣ ֹֽׁ  ְוִהְשַבִתים֙ מ 
ָ֑ם  ים אֹות  ִע֖ ר  ֹֽׁ ֹוד ה  ּו עִ֛ א־ִיְרעַׁ֥  ְול ֹֽׁ

ם  י צ אִני֙ ִמִפיֶהָׁ֔ ה׃  ְוִהַצְלִתֵ֤ ֹֽׁ ְכל  ם ְלא  ֶה֖ ְהֶיַׁ֥ין  ל   { ס}ְול א־ִתֹֽׁ

 

ֹּ֣י ְיהִוָ֑ה  יא נ  ר ֲאד  ַמ֖ ה א  י כ ַׁ֥  ִכִ֛

אבוא ]אבקר 
 את צאני[ לבדוק

ִני  ַר  ִהְנִני־א ָ֕ ֹֽׁ ים׃ ְוד  י ֶאת־צ אִנ֖י ּוִבַקְרִתֹֽׁ  ְשִתַׁ֥

ֹות  יב שָׁ֔ ֹו ְבתֹוך־צ אנֹו֙ ִנְפר  ה ֶעְד֜רֹו ְביֹום־ֱהיֹותֵ֤ ֶעָ֨ ַרתְ֩ ר   ְכַבק 
ָ֑י ר ֶאת־צ אִנ ֹּ֣ ן ֲאַבק  ֖  כ 

אקבצם מכל 
הארצות ואביא 
אותם אל ארץ 
 ישראל

ם  צּו ש ָׁ֔ פ ֹּ֣ ת֙ ֲאֶשֹּ֣ר נ  ל־ַהְמקֹומ  ם ִמכ  י ֶאְתֶהָ֗ ל׃  ְוִהַצְלִתֹּ֣ ֶפֹֽׁ ֲער  ַֽ֖ן ַוֹֽׁ נ   ְביַֹׁ֥ום ע 
ָ֑ם  יג ת  ים ֶאל־ַאְדמ  יאֹוִת֖ ֹות ַוֲהִבֹֽׁ צָׁ֔ ֲֹּ֣אר  ים ְוִקַבְצִתים֙ ִמן־ה  ַעִמָ֗ ֹֽׁ ים ִמן־ה  אִתֹּ֣ ֹוצ  ְוהֹֽׁ

ל  א ָׁ֔ ֹּ֣י ִיְשר  ר  ֶרץ׃  ּוְרִעיִתים֙ ֶאל־ה  ֹֽׁ א  י ה  ַׁ֥ ֹוְשב  ל מֹֽׁ ים ּוְבכ ֖ ֲאִפיִקָ֕ ֹֽׁ  ב 
ם  יד ת ָׁ֔ ֹּ֣ה א  ֶהָ֑ם ּובְ  ְבִמְרֶעה־ּטֹוב֙ ֶאְרֶע ֹּ֣ה ְנו  ְהֶי ל ִיֹֽׁ ֖ א  ֹום־ִיְשר  י ְמרֹֽׁ ַׁ֥ ר   ה 

ֹוב  ֶָֹּ֣֣וה ּטָׁ֔ ְצנ ה֙ ְבנ  ֵ֤ם ִתְרַבָ֨ ל׃   ש  ֹֽׁ א  י ִיְשר  ַׁ֥ ר  ִ֛ן ִתְרֶע֖ינ ה ֶאל־ה  מ   ּוִמְרֶעַׁ֥ה ש 
ם  טו ֲאִני ֶאְרֶעה צ אִני ֹּ֣י ַאְרִביצ ָׁ֔ ֲאִנ י ֶאְרֶעֵ֤ה צ אִני֙ ַוֹֽׁ ה׃  ֲאִנָ֨ ַׁ֥י ְיהִוֹֽׁ נ  ם ֲאד   ְנֻא֖

א   טז ֹֽׁ ש֙ ֶאת־ה  יב  ֶבֵֶ֤דת ֲאַבק  ִשָׁ֔ ש  ְוֶאת־ַהִנַדַֹּ֣חת א  ֱחב ָׁ֔  ְוַלִנְשֶבֶֹּ֣רת ֶאֹֽׁ
ָ֑ק  ֖ה ֲאַחז  חֹול  ט׃ ְוֶאת־ַהֹֽׁ ֹֽׁ יד ֶאְרֶעַׁ֥נ ה ְבִמְשפ  ה ַאְשִמ֖ ִ֛ ֲחז ק  ַ֧ה ְוֶאת־ַהֹֽׁ נ   ְוֶאת־ַהְשמ 

 
 

י  יז יה לעםיפנ ֹּ֣נ ה צ אִנָׁ֔ ָ֑ה  ְוַאת  ֹּ֣י ְיהִו נ  ר ֲאד  ַמ֖ ה א   כ ַׁ֥

  

י =  ִלים ְוַעתּוִדיםא 

 החזקים בעם
ה  ֶשָׁ֔ ין־ֶשֹּ֣ה ל  ֹֽׁ ט֙ ב  פ  ים׃  ִהְנִנֵ֤י ש  ַעתּוִדֹֽׁ ֹֽׁ ים ְול  יִל֖ א  ֹֽׁ  ל 

  

פניה לחזקים 
ם יח שבעם  ֹּ֣ט ִמֶכָ֗  ַהְמַע

עושקים החזקים 
 את השאר

ּו  יֶכָ֑ם  ַהִמְרֶעֵ֤ה ַהּטֹוב֙ ִתְרעָׁ֔ ם ִתְרְמ֖סּו ְבַרְגל  יֶכָׁ֔ ֶתר֙ ִמְרע   ְוֶיָ֨
ּוּוִמְשקַ  ּון׃    ע־ַמִֹּ֣ים ִתְשתָׁ֔ שֹֽׁ יֶכ֖ם ִתְרפ  ים ְבַרְגל  ִרָׁ֔ ת֙ ַהנֹֹּ֣ות   ְוא 

ינ ה יט יֶכם֙ ִתְרֶעָׁ֔ ָ֑י ִמְרַמֵ֤ס ַרְגל  ינ ה׃   ְוצ אִנ יֶכ֖ם ִתְשֶתֹֽׁ ש ַרְגל   {פ}ּוִמְרַפַׁ֥
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יֶהָ֑ם כ ַׁ֥י ְיהִו֖ה ֲאל  נ  ַמִ֛ר ֲאד  ה א  ן כ ַׁ֥ כ ָ֗  ל 

אני אדאג לצדק 
 בעם

ִני ֹֽׁה׃   ִהְנִני־א ָ֕ ז  ה ר  ין ֶש֖ ַׁ֥ ה ּוב  ין־ֶשֹּ֣ה ִבְרי ָׁ֔ ֹֽׁ ַפְטִתי֙ ב  ֹֽׁ  ְוש 
פּו כא ף֙ ֶתְהד ָׁ֔ ת  ַען ְבַצֵ֤ד ּוְבכ  ֹות   ַיָ֗ ל־ַהַנְחלָ֑ יֶכַׁ֥ם ְתַנְג֖חּו כ   ּוְבַקְרנ 

ה׃  ּוצ  נ ה ֶאל־ַהחֹֽׁ ֖ יצֹוֶתִ֛ם אֹות  ֹּ֣ד ֲאֶשַ֧ר ֲהִפֹֽׁ  ַע

י  כב י ְלצ אִנָׁ֔ ֹוַשְעִתֹּ֣ א־ִתְהֶיַׁ֥ינ ה  ְוהֹֽׁ ַבָ֑זְול ֹֽׁ ה׃  ֖עֹוד ל  ֶשֹֽׁ ה ל  ין ֶש֖ ַׁ֥ י ב  ַֹּ֣פְטִתָׁ֔   ְוש 
 

 

  הבטחה לעתיד

יֶהם  ִתי ֲעל  מ  ַוֲהִקֹֽׁ
ד ֶעה ֶאח  ת   ... ר  א 

ִויד  ַעְבִדי ד 

ן  כג ֹּ֣ה ֶאְתֶהָׁ֔ ע  ד֙ ְור  ֶעֵ֤ה ֶאח  ם ר  יֶה֜ י ֲעל  ִתָ֨ מ  ָ֑יד  ַוֲהִקֹֽׁ ִו י ד  ת ַעְבִדֹּ֣ ֖  א 
הֶ֖  ּוא־ִיְהֶיַׁ֥ה ל  ם ְוהֹֽׁ ת ָׁ֔ ֹּ֣ה א  ה׃ ֚הּוא ִיְרֶע ֶעֹֽׁ  ן ְלר 

ָ֑ם  כד ִשֹּ֣יא ְבתֹוכ  ִו֖ד נ  י ד  ים ְוַעְבִדַׁ֥ אֹלִהָׁ֔ ֹֽׁ ֶהם֙ ל  ֵ֤ה ל  ְהֶי ה ֶאֹֽׁ ֹּ֣י ְיהו ָ֗ ֲאִנ  ַוֹֽׁ
ְרִתי׃  ֖ה ִדַבֹֽׁ  ֲאִנַׁ֥י ְיהו 

, ברית שלום
ושפע , בטחון

 חקלאי

ֹום כה לָׁ֔ ית ש  ֶהם֙ ְבִרֹּ֣ י ל  ַרִתֵ֤ ֹֽׁ ֶָ֑רץ   ְוכ  א  ֖ה ִמן־ה  ע  ֹֽׁה־ר  י ַחי   ְוִהְשַבִתַׁ֥
 ֹֽׁ ַטח ְוי  ֶבָׁ֔ ר֙ ל  ּו ַבִמְדב  ים׃  ְשבֵ֤ ִרֹֽׁ ְֹֽׁש֖נּו ַבְיע   ְוי 

 

י כו ִת֖ ֹות ִגְבע  ִ֛ם ּוְסִביבַׁ֥ י אֹות  ַֹֽׁתִתַׁ֥ ָ֑ה   ְונ  כ   ְבר 
ֹו  ֶשם֙ ְבִעתָׁ֔ י ַהֶגָ֨ ֹוַרְדִתֵ֤ ּו׃  ְוהֹֽׁ ְהיֹֽׁ ֖ה ִיֹֽׁ כ  י ְבר  ַׁ֥  ִגְשמ 

ֹּ֣ כז ֶרץ֙ ִתת  א ָ֨ ֹו ְוה  ה ֶאת־ִפְריָ֗ ֶד֜ ץ ַהש  ְ֩ ע ָ֨ ַתן ֶבַָ֑טחְונ  ם ל  ֖ ת  יַּׁ֥ו ַעל־ַאְדמ  ּה ְוה   ן ְיבּול ָׁ֔

 
 

ה   ֹּ֣י ְיהו ָ֗ י־ֲאִנ ּו ִכֹֽׁ י ְדעַ֞  ְוֹֽׁ
ם  ֹות ֻעל ָׁ֔ טֹּ֣ ם׃ ְבִשְבִרי֙ ֶאת־מ  ֶהֹֽׁ ים ב  ְבִדַׁ֥ ע ֹֽׁ ים ִמַי֖ד ה  ַצְלִתָׁ֔  ְוִהָ֨

 
  – תמו ונשלמו הפטרות חומש ויקרא -
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 בת ערב ראש חודשש

 "מחר חודש"הפטרת 
 עד סוף הפרק' מפסוק יח, פרק כ' שמואל א

 פרק כ
סימנים מוסכמים 

 ונתןהבין דוד וי
ן יח ֹוָנָתִ֖ ֹו ְיהֵּֽ אֶמר־לִ֥ ֵֹּֽ   ַוי

ֶדש  ְדתָ   ָמָחַ֣ר ֹחֹ֑ ְפַקֵ֕ ָך׃  ְונִּ ֹוָשֶבֵּֽ ד מֵּֽ ָפֵקִ֖ י יִּ ִ֥  כִּ
ד  יט ַלְשָתּ֙ ֵתֵרַ֣ד ְמֹאִ֔  ְושִּ

ֹוםוָבאָתּ֙ ֶאל־הַ  ַמֲעֶשֹ֑ה  ָמקִ֔ ם ְביַֹ֣ום ַהֵּֽ ְרָת ָשִ֖ ְסַתִ֥  ֲאֶשר־נִּ
ַַ֣שְבָתִ֔  ֶזל׃  ְוָי ֶבן ָהָאֵּֽ ֶצל ָהֶאִ֥  ֵאִ֖

י כ ֵ֕ ֲאנִּ ָדַ֣ה אֹוֶרֹ֑ה  ַוֵּֽ ים צִּ ִ֖ צִּ ֶשת ַהחִּ ה׃  ְשֹלִ֥ י ְלַמָטָרֵּֽ ִ֖ ח־לִּ ַלֵּֽ  ְלַשֵּֽ
ַער כא ֵנהּ֙ ֶאְשַלַ֣ח ֶאת־ַהַנִ֔ ים  ְוהִּ ֹ֑ צִּ  ֵלְִ֖ך ְמָצַ֣א ֶאת־ַהחִּ

ם־אָ  ַעראִּ ר ַלַנַ֜ ים   ֹמר֩ ֹאַמִּ֨ ַ֣ צִּ ֵנִ֥ה ַהחִּ ָנה  הִּ ְמָךַ֣ ָוֵהַ֗  ׀ מִּ
ר ַחי־ְיהָוֵּֽה׃ ָקֶחָ֧נו     ין ָדָבִ֖ ֹום ְלָ֛ך ְוֵאִ֥ י־ָשלִ֥ ֵּֽ ָאה כִּ  ׀ ָוֹב֛

ֶלם כב ה ֹאַמרּ֙ ָלֶעִ֔ ם־ֹכֵ֤ ְמָךַ֣ ָוָהְֹ֑לָאה    ְואִּ ים מִּ ִ֖ צִּ ֵנִ֥ה ַהחִּ  הִּ
ְך ַלֲחָךִ֖ ְיהָוֵּֽה׃  ֵלֵ֕ ֵּֽ י שִּ ִ֥  כִּ

רְוַהִּ֨  כג ַ֣י ָוָאָֹ֑תה  ָדָבִ֔ ְרנו ֲאנִּ ַבִ֖ ר דִּ יְנָךִ֖   ֲאֶשִ֥ ִ֥י וֵבֵּֽ ָ֧ה ְיהָו֛ה ֵבינִּ ֵנ ם׃ הִּ  {ס}ַעד־עֹוָלֵּֽ
 

 

 ימי ראש חודש
 

 
 

יום ראשון של 
 חודש-ראש

ִ֖ד ַבָּׂשֶדֹ֑ה כד ר ָדוִּ ָסֵתִ֥  ַויִּ
ֶדש י ַהֹחִ֔ ַ֣ ֶָ֧שב ַהֶמֶ֛לְך   ַוְיהִּ ֹול׃ (על־)ַוֵי ֱאכֵּֽ  ֶאל־ַהֶלִֶ֖חם ֶלֵּֽ

ֹו ְכַפַַ֣עם כה ֹוָשבַ֜ ֶמֶלְך ַעל־מִּ֨ ֶַ֣שב ַהְ֠ יר  ַוֵי ַעם ֶאל־מֹוַשבּ֙ ַהקִִּ֔  ׀ ְבַפַ֗
ן ֹוָנָתִ֔ ָקםּ֙ ְיהַ֣ ול  ַוָיִּ֨ ַצַ֣ד ָשאֹ֑ ִֶ֥שב ַאְבֵנִ֖ר מִּ ד׃  ַוֵי ֵּֽ ֹום ָדוִּ ד ְמקִ֥ ָפֵקִ֖  ַויִּ

וא  כו וָמה ַביַֹ֣ום ַההֹ֑ ר ָש֛אול ְמאִ֖ ֶבִ֥ א־דִּ ֵֹּֽ  ְול
י ָאַמרּ֙  ֵ֤ ְקֶרַ֣   כִּ ואמִּ וא   ה הִ֔ י ָט֛הֹור הִ֖ ִ֥ ְלתִּ ֹור׃  בִּ א ָטהֵּֽ ִֹ֥ י־ל ֵּֽ  {ס}כִּ

 
 

-ראשיום שני של 
 חודש

י כז ִ֔ ֶדשּ֙ ַהֵשנִּ ת ַהֹחִּ֨ ָמֳחַרֵ֤ ֵּֽ י מִּ ֹ֑ד   ַוְיהִַּ֗ ֹום ָדוִּ ד ְמקַ֣ ָפֵקִ֖  {פ}ַויִּ
ֹו  ֹוָנָתַ֣ן ְבנִ֔ ּ֙ ֶאל־ְיהֵּֽ ֵֹ֤אֶמר ָשאול  ַוי

ֹול  ַש֛י ַגם־ְתמִ֥ וַע לֹא־ָבָ֧א ֶבן־יִּ ֶחם׃ַמדַ֜  ַגם־ַהיִֹ֖ום ֶאל־ַהָלֵּֽ
ול כח ן ֶאת־ָשאֹ֑ ֹוָנָתִ֖ ִַ֥ען ְיהֵּֽ  ַוַי

ֶחם׃ ית ָלֵּֽ י ַעד־ֵבִ֥ ִ֖ ָמדִּ עִּ ֛ד ֵמֵּֽ ל ָדוִּ ְשַאִ֥ ל נִּ ְשֹאִּ֨  נִּ
אֶמר כט ָֹ֡ יר    ַוי נו ָבעִַּ֗ ה ָלַ֜ ְשָפָחִּ֨ י ֶזַבח֩ מִּ ַ֣ א כִּ י ָנָ֡  ַשְלֵחַ֣נִּ

יּ֙  ָוה־לִּ וא צִּ   ְוהֵ֤
י ה  ָאחִִּ֔ ם־ָמָצֵ֤אתִּ  ְוַעָתַ֗ יָך אִּ ְלָטה ָנִ֖א ְוֶאְרֶאַ֣ה ֶאת־ֶאָחֹ֑י י ֵחןּ֙ ְבֵעיֶנִ֔ ָמִ֥  אִּ
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א  ֶלְך׃   ַעל־ֵכַ֣ן לֹא־ָבִ֔ ן ַהֶמֵּֽ ְלַחִ֖  {ס}ֶאל־שֻׁ
 

ן ל ֹוָנָתִ֔ יהַ֣ ּ֙ בִּ ַחר־ַאֵ֤ף ָשאול ֵּֽ ֹו  ַויִּ ַֹ֣אֶמר לִ֔  ַוי
ות ן־ַנֲעַוִ֖ת ַהַמְרדֹ֑ י   ֶבֵּֽ ְעתִּ ֹוא ָיַדַ֗  ֲהלַ֣

ַשִ֔  י־ֹבֵחֵ֤ר ַאָתהּ֙ ְלֶבן־יִּ ֵּֽ ְשְתָךִ֔   יכִּ ָך׃  ְלָבִּ֨ ֶמֵּֽ ֶשת ֶעְרַוִ֥ת אִּ  וְלֹבִ֖
ה  לא ֲאָדָמִ֔ ַשיּ֙ ַחַ֣י ַעל־ָהֵּֽ ים ֲאֶשֵ֤ר ֶבן־יִּ י ָכל־ַהָימִַּ֗ ַ֣  כִּ

ֹון ַאָתַ֣ה וַמְלכוֶתָֹ֑ך כִ֖ א תִּ ִֹ֥  ל
ה  י ְוַעָתַ֗ ח ֹאתֹוּ֙ ֵאַלִ֔ ח ְוַקֵ֤ וא׃   ְשַלִּ֨ ֶות הֵּֽ י ֶבן־ָמִ֖ ִ֥  {ס}כִּ

ן לב ֹוָנָתִ֔ ַעןּ֙ ְיהַ֣ יוֶאת־  ַוַיִּ֨ ֹ֑ ול ָאבִּ ָֹ֧אֶמר ֵאָל֛יו  ָשאִ֖ ה׃  ַוי ה ָעָשֵּֽ ת ֶמִ֥  ָלִָ֥מה יוַמִ֖
 

ֹו  לג יו ְלַהֹכתֹ֑ ֛ית ָעָלִ֖ ת־ַהֲחנִּ ול ֶאֵּֽ ֶטל ָשאָ֧  ַוָיִּ֨
ן ֹוָנָתִ֔ ַדעּ֙ ְיהַ֣ ד׃   ַוֵיִּ֨ ֵּֽ ית ֶאת־ָדוִּ ִ֥ יו ְלָהמִּ ִ֖ ם ָאבִּ ִ֥ יא ֵמעִּ ֛ י־ָכִָ֥לה הִּ  {ס}כִּ

 
לְ  לד ם ַהשֻׁ ִ֥ ן ֵמעִּ ֹוָנָת֛ ָָָּ֧֣קם ְיהֵּֽ י־ָאֹ֑ף ַוָי ֳחרִּ ן ָבֵּֽ  ָחִ֖

ֶחם  יּ֙ ֶלִ֔ ֶדש ַהֵשנִּ ל ְביֹום־ַהֹחֵ֤ א־ָאַכ֞ ֵֹּֽ ד ְול ִ֔ י ֶנְעַצבּ֙ ֶאל־ָדוִּ ֵ֤ יו׃ כִּ ֵּֽ ֹו ָאבִּ מִ֖ ְכלִּ י הִּ ִ֥  כִּ
 {ס} 

ֶקר לה למחרת בשדה י ַבֹבִ֔ ַ֣ ֹ֑ד  ַוְיהִּ ַ֣ד ָדוִּ ה ְלמֹוֵע ן ַהָּׂשֶדִ֖ ֹוָנָת֛ ֹו׃  ַוֵיֵצָ֧א ְיהֵּֽ מֵּֽ ן עִּ  ְוַנִַ֥ער ָקֹטִ֖

  

ֹו לו הנערהחיצים ו ַֹ֣אֶמר ְלַנֲֵּֽערִ֔ ים  ַוי צִִּ֔ א ָנאּ֙ ֶאת־ַהַ֣חִּ ץ ְמָצִ֥ ַ֗ י מֹוֶרֹ֑ה  רֻׁ ִ֖ ֹנכִּ ר ָאֵּֽ  ֲאֶשִ֥
ץ  ַַ֣ער ָרִ֔ ֹו׃ ַהַנ רֵּֽ ֲעבִּ י ְלַהֵּֽ צִּ ה ַהֵחִ֖ וא־ָיָרִ֥  ְוהֵּֽ

י לז צִּ ֹום ַהֵחִ֔ ַערּ֙ ַעד־ְמקַ֣ א ַהַנִּ֨ ֵֹ֤ ֹוָנָתֹ֑ן   ַוָיב ה ְיהֵּֽ ר ָיָרִ֖  ֲאֶשִ֥
י ֲחֵרֵ֤ ן ַאֵּֽ ֹוָנָתַ֜ א ְיהֵּֽ ְקָרִּ֨ אֶמר ַויִּ ִֹ֔ ַערּ֙ ַוי ְלָאה׃  ַהַנִּ֨ ְמָךִ֥ ָוָהֵּֽ י מִּ צִּ ֹוא ַהֵחִ֖  ֲהלִ֥

ַער לח י ַהַנִ֔ ֲחֵרַ֣ ֹוָנָתןּ֙ ַאֵּֽ א ְיהֵּֽ ְקָרֵ֤ ד   ַויִּ ל־ַתֲעֹמֹ֑ וָשה ַאֵּֽ ה חִ֖  ְמֵהָרִ֥
ֹוָנָתןּ֙ ֶאת־ ֵַ֤ער ְיהֵּֽ ט ַנ ים (החצי)ַוְיַלֵק֞ צִִּ֔ א ֶאל־ֲאֹדָנֵּֽיו׃  ַהַ֣חִּ ִֹ֖  ַוָיב

א־ָיַדַ֣ע ְמאֹ֑  לט ֵֹּֽ ד  וָמהְוַהַנִַ֖ער ל ִ֔ ֹוָנָתןּ֙ ְוָדוִּ ר׃   ַאְֵ֤ך ְיהֵּֽ ו ֶאת־ַהָדָבֵּֽ  {ס}ָיְֵַּּֽ֖דעִ֖
 

 

יו מ  ֹוָנָתןּ֙ ֶאת־ֵכָלִ֔ ֵתֵ֤ן ְיהֵּֽ ֹו   ַויִּ  ֶאל־ַהַנִַ֖ער ֲאֶשר־לֹ֑
ֹו ַֹ֣אֶמר לִ֔ יר׃   ַוי ֵּֽ יא ָהעִּ  ֵלְִ֖ך ָהֵבִ֥

 
 

 ַהַנַער֮ ָבא֒  מא תפרדופגישה וה
ֶגב ד ָקִּ֚ם ֵמֵאֶַ֣צל ַהֶנִ֔ ַ֗ ֹפִּ֨   ְוָדוִּ יו ַאְ֛רָצה ַויִּ ים  ל ְלַאָפִ֥ ֹ֑ ש ְפָעמִּ חו ָשֹלַ֣ ְשַתִ֖  ַויִּ

ו ְשקַ֣ ַּ֖יִּ הו ַוֵּֽ יש ֶאת־ֵרֵעִ֔ ַ֣ ְבכוּ֙ אִּ הו ַויִּ יש ֶאת־ֵרֵעַ֗ ַ֣ יל׃  ׀ אִּ ֵּֽ ְגדִּ ִ֖ד הִּ  ַעד־ָדוִּ

ִ֖ד  מב ן ְלָדוִּ ֹוָנָת֛ ָֹ֧אֶמר ְיהֵּֽ  ַוי
ֹום ְחנו  ֵלְַ֣ך ְלָשלֹ֑ ינו ֲאַנַ֗ ְענו ְשֵנַ֜ ְשַבִּ֨ ר  ֲאֶשר֩ נִּ  ְבֵשֵ֤ם ְיהָוהּ֙ ֵלאֹמִ֔
ַ֣ה ְהֶי ֵּֽ ה יִּ ָך  ְיהָו֞ ַ֣י וֵביֶנַ֗ ין ַזְרֲעָךִ֖  ׀ ֵבינִּ ֛י וֵבִ֥ ין ַזְרעִּ ם׃  וֵבִ֥  {פ}ַעד־עֹוָלֵּֽ
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 קריאה בתורה למפטיר 
 מתוך קברנות תמידין ומוספין, במדבר כח, פינחס' פר

 

ת ט שבתמוסף קרבן    וְביֹוםּ֙ ַהַשָבִ֔

ם  בהמות    :    עולה ֹ֑ ימִּ ים ְבֵנֵּֽי־ָשָנִ֖ה ְתמִּ ִ֥  ְשֵנֵּֽי־ְכָבשִּ
ֶלת  מנחה ונסך ים ֹסָ֧ ַ֗ ַ֣י ֶעְשֹרנִּ ֹו׃   וְשֵנ ְסכֵּֽ ֶמן ְונִּ ְנָח֛ה ְבלוָלִ֥ה ַבֶשִ֖  מִּ

ֹו י ת ְבַשַבתֹ֑ ה׃   ֹעַלִ֥ת ַשַבִ֖ ְסָכֵּֽ יד ְונִּ ִ֖  {פ}ַעל־ֹעַלִ֥ת ַהָתמִּ
 

 

םוְבָראֵשיּ֙ ָחְד  יא ראשי חודשיםב  ֵשיֶכִ֔
ֹ֑ה  :עולה יהָו יבו ֹעָלִ֖ה ַלֵּֽ ִ֥  ַתְקרִּ

םּ֙  בהמות יִּ ר ְשַנִּ֨ ים ְבֵנֵּֽי־ָבָקֵ֤ ִּ֨  ָפרִּ
ד  ל ֶאָחִ֔  ְוַאַ֣יִּ

ְבָעִ֖ה ים ְבֵנֵּֽי־ָשָנ֛ה שִּ ָ֧ ם׃  ְכָבשִּ ֵּֽ ימִּ  ְתמִּ
ֶמן יב מנחות ְנָחהּ֙ ְבלוָלַ֣ה ַבֶשִ֔ ֶלת מִּ ים ֹסֵ֤ ַ֗ ֶאָחֹ֑ד  וְשֹלָשַ֣ה ֶעְשֹרנִּ ר ָהֵּֽ  ַלָפִ֖

ים ושְ  ַ֗ ַ֣י ֶעְשֹרנִּ ֶמן    ֵנ ְנָחהּ֙ ְבלוָלַ֣ה ַבֶשִ֔ ֶלת מִּ ד׃  ֹסֵ֤ ֶאָחֵּֽ ל ָהֵּֽ יִּ  ָלַאִ֖
ֹון  יג ָּׂשרַ֗ ן עִּ ָּׂשֹרַ֣ ֶמן   ְועִּ ְנָחהּ֙ ְבלוָלַ֣ה ַבֶשִ֔ ֶלת מִּ ֶאָחֹ֑ד    ֹסֵ֤  ַלֶכִֶ֖בש ָהֵּֽ

חַ  יֹחִ֔ יהָוֵּֽה׃  ֹעָלהּ֙ ֵרַ֣יַח נִּ ה ַלֵּֽ ֶשִ֖  אִּ
ם  יד נסכים ְסֵכיֶהַ֗  ְונִּ

י י ַההִּ ַ֣ ר ֲחצִּ ה ַלָפַ֜ ְהֶיִּ֨ ֵּֽ  ן֩ יִּ
ל  יִּ ין ָלַאַ֗ ַ֣ ת ַההִּ ָ֧ ישִּ  וְשלִּ

ן  ָֹּ֑֣יִּ ין ַלֶכִֶ֖בש ָי ֛ ת ַההִּ ִ֥ יעִּ  וְרבִּ
ֹו  ֶדשּ֙ ְבָחְדשִ֔ ַֹ֣את ֹעַלִ֥ת ֹחִּ֨ י ַהָשָנֵּֽה׃  ז  ְלָחְדֵשִ֖

ֹ֑ה טו שעיר לחטאת יהָו ִ֥ים ֶאָח֛ד ְלַחָטִ֖את ַלֵּֽ זִּ יר עִּ     וְשעִִּּ֨
֛  עולת התמיד[ וגם] ֹו׃ ַעל־ֹעַלָ֧ת ַהָתמִּ ְסכֵּֽ ה ְונִּ  {ס}יד ֵיֵָּֽעֶשִ֖
 
 

 הפטרת שבת ראש חודש
 [פרק אחרון בישעיהו] ו"ישעיהו פרק ס

מחר "אחרון של פסוק פסוק ראשון ובסוף ההפטרה הספרדים קוראים  –חל שני של ראש חודש , ואם למחרת השבת

 "חודש

 מעין סיכום עיקרי הדברים והמסרים שבספר ישעיהו 

, על בית המקדש
 והתנהגות, קרבות

ה  א  ֹכִּ֚ה ָאַמַ֣ר ְיהָוִ֔

לא בית המקדש 
אלא , הוא החשוב

 דרכי התנהגותכם 

יהַ  ִ֔ ְסאִּ ם כִּ ם ַרְגָלֹ֑י   ָשַמַ֣יִּ ֶרץ ֲהֹדַ֣  ְוָהָאִ֖
י ְבנו־לִִּ֔ תּ֙ ֲאֶשַ֣ר תִּ יִּ ִ֥ה ַבִּ֨ י׃  ֵאי־ֶז ֵּֽ וָחתִּ ֹום ְמנֵּֽ ִ֥ה ָמקִ֖  ְוֵאי־ֶז
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י  ב ַ֣ ֶלהּ֙ ָידִּ ָתהְוֶאת־ָכל־ֵאִּ֨ ֹ֑ה  ָעָשִ֔ ם־ְיהָו ֶלה ְנאֻׁ ְהיִ֥ו ָכל־ֵאִ֖ ֵּֽ  ַויִּ
יט ַ֣ה ַאבִִּ֔ וחַ   ְוֶאל־ֶז יּ֙ וְנֵכה־רִ֔ י׃  ֶאל־ָענִּ ֵּֽ ד ַעל־ְדָברִּ  ְוָחֵרִ֖

על המעלים 
 קרבנות שיקוצים

יש ג ַ֗ ֹור ַמֵכה־אִּ ט ַהשַ֜ ֶלב    שֹוֵחִּ֨ ף ֶכִ֔ ֵרֵּֽ  זֹוֵבֵַ֤ח ַהֶּׂשהּ֙ ֹעַ֣
יר ְנָחהּ֙ ַדם־ֲחזִִּ֔ ֲעֵלֵ֤ה מִּ ְך ָאֶֹ֑וןמַ    ַמֵּֽ יר ְלֹבָנִ֖ה ְמָבֵַ֣רֵּֽ ִ֥  ְזכִּ

ם ֲחרוּ֙ ְבַדְרֵכיֶהִ֔ ָמה ָבֵּֽ ָצה׃  ַגם־ֵהַ֗ ם ָחֵפֵּֽ ם ַנְפָשִ֥ וֵציֶהִ֖ קֵּֽ  וְבשִּ
ם ד  ֵליֶהַ֗ ֵּֽ י ֶאְבַחַ֣ר ְבַתֲעלֻׁ ֞ ם  ַגם־ֲאנִּ יא ָלֶהִ֔ ַ֣ וֹרָתםּ֙ ָאבִּ  וְמגֵּֽ

ה יּ֙ ְוֵאַ֣ין עֹוֶנִ֔ אתִּ ֵַ֤ען ָקָרִּ֨ א ָשֵמֹ֑עו  ַי ַֹ֣ י ְול ְרתִּ ַבִ֖  דִּ
י ו ָהַרעּ֙ ְבֵעיַנִ֔ רו׃   ַוַיֲֵּֽעשֵ֤ י ָבָחֵּֽ ְצתִּ א־ָחַפִ֖ ֵֹּֽ ר ל ֲאֶשִ֥  {ס}וַבֵּֽ

  

ה ה 'פניה אל יראי ה ְמעוּ֙ ְדַבר־ְיהָוִ֔ ֹו  שִּ ים ֶאל־ְדָברֹ֑ ִ֖ ֲחֵרדִּ  ַהֵּֽ

המלעיזים ]
 [אומרים

ם ם ְמַנֵדיֶכַ֗ ְנֵאיֶכַ֜ ם ֹשֵּֽ ְמרו֩ ֲאֵחיֶכִּ֨  ָאֵּֽ
ה ְכַבַ֣ד ְיהָוִ֔ יּ֙ יִּ שו׃וְ   ְלַמֵַ֤ען ְשמִּ ם ֵיֹבֵּֽ ְמַחְתֶכִ֖ם ְוֵהִ֥ ה ְבשִּ ְרֶאִ֥  נִּ

יר ו 'עונש לאויבי ה ֹול ָשאֹוןּ֙ ֵמעִִּ֔ ֵהיָכֹ֑ל  קֵ֤ ֹול ֵמֵּֽ ה   קִ֖ ֹול ְיהָוִ֔ יו׃  קַ֣ ְיָבֵּֽ ול ְלֹאֵּֽ  ְמַשֵלִ֥ם ְגמִ֖
וגאולה לציון 
 וירושלים

יל ָיָלָֹ֑דה ז ִ֖ ֶרם ָתחִּ יָטה זָ    ְבֶטִ֥ ִ֥ ְמלִּ ֹוא ֵחֶ֛בל ָלִ֖ה ְוהִּ ֶרם ָיבִ֥ ר׃ְבֶטִּ֨  ָכֵּֽ
את ח ַֹ֗ י־ָשַמַ֣ע ָכז ֵּֽ ֶלה   מִּ י ָרָאהּ֙ ָכֵאִ֔ ֵ֤  מִּ

ד ֶרץּ֙ ְביַֹ֣ום ֶאָחִ֔ ד גִֹ֖וי ַפַַ֣עם ֶאָחֹ֑ת  ֲהיֵ֤וַחל ֶאִּ֨ ִֵ֥לֵּֽ ָו ם־יִּ  אִּ
ֹון ֶאת־ָבֶנֵּֽיָה׃ יִ֖ ה צִּ י־ָחָ֛לה ַגם־ָיְֵּֽלָדִ֥  כִּ

יד ט ִ֖ א אֹולִּ ִֹ֥ יר ְול ֛ י ַאְשבִּ ִ֥ ֲאנִּ ֹ֑ה  ַהֵּֽ  יֹאַמַ֣ר ְיהָו
י ֛ ָ֧י ַהמֹולִּ ם־ֲאנִּ יאִּ ְרתִּ ְך׃   ד ְוָעַצִ֖ יִּ ר ֱאֹלָהֵּֽ  {ס}ָאַמִ֥

ה י ילו ָבִ֖ ִ֥ ִּם ְוגִּ וָשַל֛ ו ֶאת־ְירֵּֽ ְמחָ֧ ֲהֶבֹ֑יהָ   שִּ  ָכל־ֹאֵּֽ
ֹוש ָתהּ֙ ָמשִ֔ ישו אִּ ֵ֤ יָה׃  שִּ ים ָעֶלֵּֽ ִ֖ ְתַאְבלִּ ֵּֽ  ָכל־ַהמִּ

ם יא יְנקוּ֙ וְשַבְעֶתִ֔ ֵּֽ ֶמֹ֑יהָ   ְלַמֵַ֤ען תִּ ד ַתְנחֻׁ ֹשִ֖  מִּ
צו ְוהִּ  םְלַמַָ֧ען ָתֹמ֛ ה׃   ְתַעַנְגֶתִ֖ ִ֥יז ְכבֹוָדֵּֽ זִּ  {ס}מִּ

ה יב  י־ֹכַ֣ ה כִּ  ׀ ָאַמַ֣ר ְיהָוַ֗

טיפוח ונחמה 
 'לאוהבי ה

ֹום ר ָשלַ֜ ֶליָה ְכָנָהִּ֨ ה־ֵאְ֠ ַ֣י ֹנֶטֵּֽ ְננִּ יַנְקֶתֹ֑ם  הִּ ֵּֽ ם וִּ ִ֖ ֹוד גֹויִּ ַָ֧חל שֹוֵט֛ף ְכבִ֥  וְכַנ
או ָנֵשִ֔ עו׃  ַעל־ַצדּ֙ תִּ ֳעָשֵּֽ ם ְתָשֵּֽ יִּ ְרַכִ֖  ְוַעל־בִּ

יש יג ֵ֕ ֹו ְתַנֲֵּֽחֶמֹ֑נו  ְכאִּ מִ֖ ר אִּ ם   ֲאֶשִ֥ ֶַ֣חְמֶכִ֔ יּ֙ ֲאַנ ֹנכִּ מו׃  ֵכֵ֤ן ָאֵּֽ ִּם ְתנָֻׁחֵּֽ וָשַלִ֖ ירֵּֽ  ובִּ
ם יד ְבֶכִ֔ יֶתםּ֙ ְוָשַ֣ש לִּ ְחָנה  וְראִּ ְפַרֹ֑ ֹוֵתיֶכִ֖ם ַכֶדֶַ֣שא תִּ  ְוַעְצמֵּֽ

יו ֹוְדָעֵ֤ה ַיד־ְיהָוהּ֙ ֶאת־ֲעָבָדִ֔ יו׃   ְונֵּֽ ְיָבֵּֽ  {ס}ְוָזַעִ֖ם ֶאת־ֹאֵּֽ
ֹוא טו וכליה לשונאיו ֵ֤ה ְיהָוהּ֙ ָבֵאַ֣ש ָיבִ֔ ֵנ י־הִּ ֵּֽ ה ַמְרְכֹבָתֹ֑יו  כִּ  ְוַכסוָפִ֖

ֹו יב ְבֵחָמהּ֙ ַאפִ֔ ֵ֤ ש׃  ְלָהשִּ ֲהֵבי־ֵאֵּֽ ֹו ְבַלֵּֽ  ְוַגֲֵּֽעָרתִ֖
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ט טז  ְשָפִ֔ ַ֣ה נִּ י ָבֵאשּ֙ ְיהָו ֵ֤ ֹו ֶאת־ָכל־ָבָשֹ֑ר  כִּ ְלֵלִ֥י ְיהָוֵּֽה׃  וְבַחְרבִ֖ ו ַחֵּֽ  ְוַרבִ֖
ֹות יז [שיענשו אלה] ים ֶאל־ַהַגנַ֗ ַ֜ ַטֲהרִּ ֵּֽ ים ְוַהמִּ ְתַקְדשִִּּ֨ ֶוְך ַאַחתּ֙  (אחד)ַאַחֵ֤ר  ַהמִּ    ַבָתִ֔

יר ֲחזִִּ֔ ְכֵליּ֙ ְבַשַ֣ר ַהֵּֽ ַעְכָבֹ֑ר  ֹאֵּֽ ֶקץ ְוָהֵּֽ ם־ְיהָוֵּֽה׃  ְוַהֶשִ֖ פו ְנאֻׁ ִ֖ ו ָיסֻׁ  ַיְחָדִ֥
 

 

על גויי העולם 
 בזמן הגאולה

 

לחלוק כבוד  ויבוא
 'לה

נֹ  יח י ְוָאֵּֽ ַ֗  כִּ
ם ֵתיֶהִ֔ ֲעֵשיֶהםּ֙ וַמְחְשֹבַ֣ ה  ַמֵּֽ ם ְוַהְלֹשנֹֹ֑ות  ָבָאֵ֕ ִ֖ ץ ֶאת־ָכל־ַהגֹויִּ  ְלַקֵבִ֥
י׃ ֵּֽ ו ֶאת־ְכבֹודִּ או ְוָראִ֥  וָבִ֖

י ֵמֶהַ֣ם יט ַ֣ ַלְחתִּ ֹות ְושִּ ם אַ֗ י ָבֶהַ֜ ם ְוַשְמתִִּּ֨ ל־ַהגֹויִּ֞ ים ֶאֵּֽ ֵליטִּ  ׀ ְפְ֠
שֶ  ְשֵכי ֶקִ֖ ול ְו֛לוד ֹמִ֥ יש פִ֥ ָֹּ֑֣ןַתְרשִִּּ֨ ַבַ֣ל ְוָיָו  ת תֻׁ

ים ְרֹחקִַּ֗ ַ֣ים ָהֵּֽ יִּ אִּ י  ָהֵּֽ ִ֔ ו ֶאת־ְכבֹודִּ א־ָראַ֣ ֵֹּֽ יּ֙ ְול ְמעִּ ו ֶאת־שִּ א־ָשְמעֵ֤ ֵֹּֽ ר ל  ֲאֶשִּ֨
ם׃ ֵּֽ י ַבגֹויִּ ִ֖ ידו ֶאת־ְכבֹודִּ ִ֥ גִּ  ְוהִּ

ויביאו אתם את בני 
 ישראל לארץ

ַ֣ם כ ָכל־ַהגֹויִּ יאו ֶאת־ָכל־ֲאֵחיֶכַ֣ם מִּ ַ֣ ְנָחַ֣ה ְוֵהבִּ ה ׀ מִּ יהָוָ֡  ׀ ַלֵּֽ
ֹות  ְרָכרַ֗ ים וַבכִּ ַ֜ ים וַבְפָרדִּ ָבֶרֶכב וַבַצבִִּּ֨ ים וְ֠  ַבסוסִָּ֡

ֹ֑ה ִּם ָאַמַ֣ר ְיהָו וָשַלִ֖ י ְירֵּֽ ֛ ר ָקְדשִּ ַ֣ל ַהִ֥  ַע
ית ְיהָוֵּֽה׃ ֹור ֵבִ֥ י ָטהִ֖ ִ֥ ְכלִּ ְנָח֛ה בִּ ְשָרֵאָ֧ל ֶאת־ַהמִּ י יִּ יאו֩ ְבֵנִּ֨ ֲאֶשַ֣ר ָיבִּ  ַכֵּֽ

ח  ם ֶאַק֛ ְוַגם־ֵמֶהִ֥
ִ֥ים ַלְלוִּ  ֲהנִּ ִ֖םַלֹכֵּֽ  יִּ

גרסאות ' ר? ממי]
 [מפרשים

ִ֖ם  כא יִּ ִ֥ים ַלְלוִּ ֲהנִּ ח ַלֹכֵּֽ ם ֶאַק֛ ר ְיהָוֵּֽה׃  ְוַגם־ֵמֶהִ֥  ָאַמִ֥
ה  כב ֲחָדָשַ֜ ֶרץ ַהֵּֽ ים ְוָהָאִּ֨ ֲחָדשִּ ם ַהְֵּֽ֠ ֲאֶשַ֣ר ַהָשַמַ֣יִּ י ַכֵּֽ ַ֣  כִּ

ֹ֑ה ם־ְיהָו ים ְלָפַנִ֖י ְנאֻׁ ִ֥ ְמדִּ ִ֥י ֹעֶש֛ה ֹעֵּֽ ר ֲאנִּ ד ַזְרֲעֶכִ֖ם וְ   ֲאֶשִּ֨ ם׃ֵכ֛ן ַיֲֵּֽעֹמִ֥ ְמֶכֵּֽ  שִּ
כל בני האדם יבואו 
 ' להשתחוות לה

ה כג ֹו  ְוָהָיַ֗ ֶדשּ֙ ְבָחְדשִ֔ ֵדי־ֹחִּ֨ ֵּֽ ֹו  מִּ ת ְבַשַבתֹ֑ י ַשָבִ֖ ֵדִ֥  ומִּ
ת ְלָפַנִ֖י ֲחֹוִֹ֥ ְשַתֵּֽ ֹוא ָכל־ָבָש֛ר ְלהִּ ר ְיהָוֵּֽה׃  ָיבָ֧  ָאַמִ֥

ו כד ו ְוָראִ֔ ים  ְוָיְֵּֽצאַ֣ ֲאָנשִִּ֔ ְגֵריּ֙ ָהֵּֽ ים   ְבפִּ ִ֖ ְשעִּ יַהֹפֵּֽ ֹ֑  בִּ
ות א ָתמַ֗ ַֹ֣ ם ל ֹוַלְעָת֞ ַ֣י תֵּֽ ה כִּ ְכֶבִ֔ א תִּ ַֹ֣ ָשםּ֙ ל ר׃ ְואִּ ֹון ְלָכל־ָבָשֵּֽ ָראִ֖  {ש}ְוָהיִ֥ו ֵדֵּֽ

וחוזרים על ]

לפני פסוק ה
 [כג, האחרון

ה כג ֹו  ְוָהָיַ֗ ֶדשּ֙ ְבָחְדשִ֔ ֵדי־ֹחִּ֨ ֵּֽ ֹו  מִּ ת ְבַשַבתֹ֑ י ַשָבִ֖ ֵדִ֥  ומִּ
ֲחֹוִֹ֥  ְשַתֵּֽ ֹוא ָכל־ָבָש֛ר ְלהִּ ר ְיהָוֵּֽה׃  ת ְלָפַנִ֖יָיבָ֧  ָאַמִ֥

  

 –חל שני של ראש חודש  ,השבת למחרת' ביום אואם  

 :בדלקמן, "מחר חודש"הספרדים קוראים פסוק ראשון ופסוק אחרון של הפטרת 
  

ן יח  ֹוָנָתִ֖ ֹו ְיהֵּֽ אֶמר־לִ֥ ֵֹּֽ ֶדש    ַוי ְדתָ   ָמָחַ֣ר ֹחֹ֑ ְפַקֵ֕ ָך׃  ְונִּ ֹוָשֶבֵּֽ ד מֵּֽ ָפֵקִ֖ י יִּ ִ֥  כִּ
ָֹ֧  מב  ִ֖ד ַוי ן ְלָדוִּ ֹוָנָת֛  אֶמר ְיהֵּֽ

ֹום ר   ֵלְַ֣ך ְלָשלֹ֑ ְחנו ְבֵשֵ֤ם ְיהָוהּ֙ ֵלאֹמִ֔ ינו ֲאַנַ֗ ְענו ְשֵנַ֜ ְשַבִּ֨  ֲאֶשר֩ נִּ
ַ֣ה ְהֶי ֵּֽ ה יִּ ָך  ְיהָו֞ ַ֣י וֵביֶנַ֗ ין ַזְרֲעָךִ֖  ׀ ֵבינִּ ֛י וֵבִ֥ ין ַזְרעִּ ם׃  וֵבִ֥  {פ}ַעד־עֹוָלֵּֽ

 


